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FORORD
Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden skelen til størrelse, hvad areal angår.Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de beskrevne ejendomme.Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, vejenes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring fra mange danske landmænd. Vi ved, at det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig håndbog rigere.
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HVORSLEV KOMMUNE

ALDRUPVEJ 2, "ALDRUP VESTERGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463525.JENS ERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 28.-8.-1932, søn af Anna og Anders Andersen, gift den 29.-6.-1968 med Tove Madsen, født den 30.-11.-1941, datter af Edith og Niels Madsen. Parret har børnene: Helle, født den 4.-6.-1969 og Jesper, født den 22.-5.-1972.J.E.A. er i repræsentantskabet for mejeriet. Han overtog gården den 12.-5.-1968 fra Ejnar Bæk.Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 25 ha. og der er 2 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1893, maskinhus 1893, lade og kostald 1953 samt svinestald 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer og 50 stk. opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på ca. 700 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 højsilo til korn og plansilo til ensilage. Gården drives uden fremmed arbejdskraft. ALDRUPVEJ 3, "ALDRUPGÅRD", ALDRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463514.JENS SKYTTE, født den 14.-2.- 1948, søn af Käthe og Niels Skytte.J.S. er næstformand i Bjerringbro Landboforening. Han købte halvpart i gården i 1972 og overtog den helt den 1.-8.-1987 fra sin far, Niels Skytte, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har -været i slægtens eje siden 1901.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 3.200.000. Grundskyld 887.800. Areal 86 ha., heraf tilkøbt 6,8 ha. Desuden er der 9 ha. skov der er særskilt matrikuleret, hvor ejendomsskylden er 430.000 og grundskylden 178.000.Stuehuset er opført 1860, svinestalde 1907, 1924 og 1974, lade 1917, maskinhus 1964, 1970 og 1982, bygningerne er løbende restaureret. Gården drives med en slagtesvine- produktion på ca. 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 2 plansiloer og 1 højsilo med tørreri. På gården er ansat 1 fast mand og J.S.s far som medhjælper.ALDRUPVEJ 4, "ALDRUP SKOVHUS", ALDRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463595. SØREN BERNHARD SØRENSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1902, søn af Ane Marie og Søren Sørensen "Smed", gift den 5.-12.-1934 med Marie Offersen, født den 10.-4.-1910, datter af Anna og Peter Offersen. M.S. døde i 1944. Parret har børnene: Birte, født den 16.-1.-1934, Inga, født den 28.-8.-1936 og Søren Peder, født den



-6- 28.-5.-1938.Søren B. Sørensen blev gift anden gang den 30.-9.-1945 med Anna Emilie Hansen, født den 16.-9.- 191^' datter ., af Ane Marie og Emil Hansen. Parret har børnene: Claus, født den 1.-1.-1946, Ane Marie, født den 30.-4.-1947, Grethe, født den 25.-5.-1950, Hanne, født den 20.-7.-1951, Lone, født den 20.-3.-1953, Sonja, født den 24.-1.-1955 og Frank, født den 19.-1.-1956.S.B.S. har været i bestyrelsen for mejeriet og foderstoffen. Han overtog gården i 1934 fra sin far, Søren Sørensen (Smed), nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 601.000. Areal 50 ha., heraf 8 ha. skov som er selvstændig matrikuleret med en ejendomsskyld på 430.000. og grundskyld 178.000.Stuehuset er opført 1904 og restaureret flere gange, kostald opført 1899, lade 1915, svinestald 1940 og maskinhus 1956. Oorden er bortforpagtet.ALDRUPVEJ 5, "ALDRUP HØJGÅRD", 8860 ULSTRUP.SØREN PEDER SØRENSEN, gårdejer, omtales under Aldrup Nedergård, Aldrupvej 9.S.P.S. overtog gården den 1.-8.- 1984 fra Martin Justesen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 378.000. A- real 41 ha.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1980, kostald, svinestald og maskinhus opført før1850, alle bygningerne blev restaureret 1907, hvor der også blev opført lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter.ALDRUPVEJ 9, "ALDRUP NEDERGÅRD", ALDRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463396.SØREN PEDER SØRENSEN, gårdejer, født den 28.-5.-1938, søn af Marie og Søren Bernhard Sørensen, gift den 18.-5.-1968 med Jytte Marie Døssing, født den 8.-1.- 1945, datter af Helga og Martin Døssing. Parret har børnene: Maria, født den 27.-5.-1970, Søren, født den 3.-5.-1973 og Martin, født den 8.-1.-1977.J.M.S. er sygeplejerske.S.P.S. overtog gården i 1962 fra sin fars fætter, Niels Knudsen. Gården blev i 1892 udskilt fra Aldrup Skovhus.Matr. nr. Id & e. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 272.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Desuden er der forpagtet 85 ha. fra "Ilsøgård" og "Trondum".Stuehuset er opført 1892 og restaureret flere gange, kostald, svinestald og lade



-7- opført 1951 og maskinhus 1978. Gården drives med en ammekobesætning på 25 am- mekøer + opdræt, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo med tørreri.AMSTRUPVEJ 3, "MIDTGÅRDEN", AMSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463940. VAGN og JØRGEN PEDERSEN, gårdejere.V.P. er født den 18.-10.-1955 og J.P. er født den 18.-2.-1957, begge sønner af Ida og Niels Pedersen.V.P. blev gift den 7.-4.-1985 med Birgitte Jensen, født den 10.-4.1962, datter af Grethe og Arne Jensen. Parret har børnene: Heidi, født den 14.-4.-1984 og René, født den 27.-9.-1985.V.P. er postfunktionær.V.P. og J.P. overtog gården i 1981 fra deres far, Niels Pedersen.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 39 ha., heraftilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov og 6 ha. eng. Desuden er der forpagtet 65 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1975, kostald opført 1920, svinestald 1932, lade 1957, maskinhus 1966 og spaltestald til ungkreaturer i 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 52 malkekøer og 90 stk. opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo til korn og plansilo til ensilage. Ejendommen drives som I/S fra 1981. AMSTRUPVEJ 4, "BALLE SKOVGÅRD", AMSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463058.JENS ANKER PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1926, søn af Marie og Søren Jensen Pedersen, gift den 17.-10.-1948 med Gerda H. Jørgensen, født den 29.-5.-1926, datter af Charlotte og Ejnar Jørgensen. Parret har børnene: Søren, født den 2.-5.1949, Ellen, født den 23.-7.-1950 og Anne-Ma- rie, født den 3.-8.-1966.J.A.P. er i lokalrådet for Den Danske Bank. Han overtog gården den 13.-9.-1972 fra sin far, Søren Jensen Pedersen, gården har været i slægtens eje siden den 21.-12.-1853, da den blev frikøbt fra Frisenborg, før den tid var familien fæstere på ejendommen.Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 664.000. Areal 56 ha., heraf 21 ha. skov.Stuehuset er opført 1840 og restaureret 1973, kostald og svinestald opført 1957, lade 1912 og maskinhus 1968. Jorden er bortforpagtet, skoven drives bl.a. med salg af juletræer. Der er 1 traktor.ATRUPVEJ 11, "ASTRUPGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966363. KNUD KANNE JENSEN, gårdejer, født den 4.-3.-1942, søn af Søren Jensen, Danstrup, gift den 12.-3.- 1966 med Marianna Bjergaard, født den 16.-11.-1946, datter af Magnus Andersen, Thorsø. Parret har børnene: Søren, født den 11.- 4.-1968, Birgitte, fødl den 9.-3.-



-8- 1971 og Mogens, født den 7.-11.-1975.K.K.J. er formand for Aidt Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-8.-1970 fra sin svigerfar, Magnus Andersen, nuværende ejer er 7. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 518.700. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 5 ha. skov og plantage. Desuden er der forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1973, kostald opført 1878 og forandret i 1970 og 1975, ny lade, kalvestald og siloer opført 1973 og maskinhus 1963. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer og 80 stk. opdræt samt 30 tyrekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo og tørreri samt køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

gens Regnskabskontor i Bjerringbro.

ASTRUPVEJ 20, "ASTRUP NEDERGÅRD", ASTRUP, 8881 THORSØ, tlf. 06-966460.ANDERS KRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født den 9.-5.-1948, søn af Lilly og Kristian Andersen, gift den 16.-6.-1973 med Ester Jensen, født den 25.-12.-1952, datter af Knud Jensen, Bjelskov. Parret har børnene: Kristian, født den 12.-1.-1977 og Mikael, født den 9.-4.-1981.E.A. arbejder på Landboforenin-A.K.A. overtog gården den 1.-7.-1972 fra sin mor, Lilly Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.610.000. Grundskyld 363.500. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1914, kostald 1886, lade 1909, maskinhus 1954 og 1975, ensilagehus og bilgarage 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer og 45 stk. opdræt, alle af racen SDM, tyrekalvene opfedes. Der findes 4 traktorer, gylletank ogkornsilo med kold lufts tørring.BAKKEVEJ 7, "JOHANNESLUND", 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06- 871031.PEDER PETERSEN, gårdejer, født den 17.-9.-1939, søn af Harald Petersen, Randers, gift den 6.-6.1970 med Kirsten Pedersen, født den 15.-8.-1946, datter af Jens Christian Pedersen, Lyng- å. Parret har børnene: Lars, født den 20.-8.1969, Allan, født den 16.-11.-1970 og Pia, født den 10.-3.-1974.P.P. overtog gården den 11.-11.1973 fra Peter Albrekt Pedersen.Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha., heraf 4 ha. mose. Desuden er der forpagtet 21,5 ha.Stuehuset er opført 1896, kostald og lade ligeledes 1896 og kostald 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 44 køer, 60 stk. opdræt og 25 tyrekalve som opfedes, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-9- BAKKEVEJ 29, "BIRKELUND", 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06- 871481.BØRGE BRAUNER, gårdejer, født den 8.-2.-1941, søn af Kristian Braiiner, Sjørslev, gift den 3.-7.1967 med Edit Frøjk, født den 16.-11.-1945, datter af Magnus Frøjk, Linde. Parret har børnene: Lene, født den 24.-7.-1968, Gitte, født den 13.-1.-1970, Annette, født den 5.-1.-1972 og Lars, født den 18.-7.-1975.E.B. er hjemmehjælper.Børge Braiiner overtog gården den 1.-5.-1970 fra Hermann Frederiksen.Matr. nr. 7q m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 146.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1914, kostald 1976 og maskinhus 1981, efter en brand i 1983 blev der opført ny ungdyrstald og halmlade. Gården drives med en kvægproduktion på 26 køer og 35 stk. opdræt, alleaf racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 roeoptager med tank, samt gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BAUNEGÅRDSVEJ 1, "KRIST1ANS- LUND", 8881 THORSØ, tlf. 06- 966304.ARNE SØRENSEN, gårdejer, født den 23.-11.-1940, søn af Peter Sørensen, Thorsø, gift den 18.-7.- 1964 med Ruth Solveig Rask, født den 6.-7.-1942, datter af Jens Rask, Aidt Mark. Parret har børnene: Henrik, født den 22.-5.- 1965, Helene, født den 7.-4.-1968 og Claus, født den 11.-7.-1973. A.S. er medlem af Menighedsrådet og formand for præstegårdsudvalget i Skorup-Tvilum sogne. Han overtog gården den 5.-11.-1965 efter Peter Sørensen.Matr. nr. 12b og 12g. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 650.500. Areal 22,1 ha., heraf 3,3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 4,4 ha.Stuehuset er opført 1864, kostald og lade 1902 og ændret til kreaturer i 1974, ny lade opført 1974 og roehus udvidet til svinehus i 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, der opfedes ca. 14 tyrekalve dårligt, alle af racen SDM. Desuden er der 15 søer, der produceres ca. 90 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer, gylletank, plansilo og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BAUNEGÅRDSVEJ 3, "BAUNEGÅR- DEN", GRØLSTED, 8881 THORSØ, tlf. 06-966167.EJNAR SCHØLER JENSEN, gårdejer, født den 17.-8.-1921, søn af Jens Schøler Jensen, Thorsø, gift den 27.-3.-1947 med Esther Ruth Jensen, født den 20.-1.-1928, datter af Martine Damgaard Jensen, Fårvang. Parret har børnene:



-10-Jens Alfred, født den 17.-4.-1949, Poul, født den 15.-2.-1951 og Arne, født den 14.-1.-1956.E.S.J. overtog gården den 1.-11.-1958 fra sin far, Jens Schøler Jensen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1833. Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 496.300. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1914, kvie og kalvestald 1857, kostald 1906 og silohus 1961 samt foderlade 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 32 køer, 60 stk. opdræt samt opfedning af ca. 16 tyre årligt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med proprionsyretørring og silohus til ensilage.BAUNEGÅRDSVEJ 4, 8881 THORSØ.HENRY NIELSEN, gårdejer, omtales under Grølstedvej 3.H.N. overtog gården den 1.-11.-1987 fra Frida Hansen.Areal 10 ha.Stuehuset er opført 1931, kostald 1890, svinestald 1936, lade og maskinhus 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med gården Grølstedvej 3.BAUNEHØJVEJ 9, "HØJGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966095.MARIE NIELSEN, gårdejer, født den 3.-5.-1916, datter af Birgitte og Anton Andersen, gift den 27.-11.-1947 med Henry Nielsen, født den 30.-12.-1910, søn af Signe og Anton Nielsen. Parret har børnene: Birgit, født den 5.-6.-1949, Inger, født den 4.-11.-1952 og Niels, født den 30.-4.-1954.H.N. døde i 1987.M.N. overtog gården i 1987 efter Henry Nielsens død, han overtog gården i 1945 fra sin far, Anton Nielsen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 7 ha.Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1956, kostald, lade og hestestald opført 1909 og svinestald 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.BOBALLEVEJ 1, "RUGGÅRD", BORRE, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-872033. INGE og KR. BOJE PEDERSEN, gårdejere.K.B.P. er født den 6.-9.-1937, søn af Sigv. Boje Pedersen, Ingerslev, gift den 3.-3.-1962 med Inge Holm, født den 24.-1.-1942, datter af Aug. Holm, Dragør. I.B.P. er bibliotekar.K.B.P. skolekonsulent, han er medlem af bestyrelsen for vandværket samt i repræsentantskabet for Bikuben. De overtog gården den 1.-7.-1986 fra Jens Koudal Jensen. Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 540.600. Areal 44 ha., heraf 3 ha. eng og 2,5 ha. med juletræer.Stuehuset er opført 1872 og restaureret flere gange, kostald opført 1910, lade 1950 og svinestald 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps, græsfrø og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.

Foto: Kastrup Luftfoto.

BORREVEJ 7, "BORRE VESTERGÅRD", 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-682398.JENS BUHR JENSEN, gårdejer, født den 11.-8.-1942, søn af Christian P. Jensen, Ilsø, gift den 7.-11.-1970 med Anna Maria Dau- gaard, født den 2.-2.-1949, datter af Anker Daugaard Sørensen. Parret har børnene: Kirsten, født den 19.-3.-1974, Britta, født den



-11- 5.-2.-1976 og Kristian, født den 8.-5.-1987.A.M.J. er uddannet økonoma.J.B.J. er tillidsmand ved Topsikring, i repræsentantskabet for Østjyske Slagterier samt i skole og samfundsudvalg. Han overtog gården den 14.-9.-1970 fra Jens Pedersen.Matr. nr. 6c. Ejendomsskyld 2.055.000. Grundskyld 354.200. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 50 ha. fra J.B.J.s mor, Maren Jensen.Stuehuset er opført 1890 og moderniseret 1986, kostald opført 1929, lade 1952, svi- nestald 1959, maskinhus 1974, slagtesvinestald 1976 og sostald 1979. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der opfedes ca. 1.200 slagtesvin årligt, resten ca. 1.600 sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og gastæt silo.BRÅDDENHØJVEJ 16, "MOSEGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463529.CHRISTIAN KJÆRGAARD HANSEN, gårdejer, født den 20.-4.- 1932, søn af Kirsten og Niels Røddik Hansen, gift den 19.-5.- 1957 med Anna Kirkegaard Christensen, født den 24.-12.-1935, datter af Ingrid Margrethe og Kresten Kirkegaard Christensen. Parret har børnene: Jens Aage, født den 2.-6.-1960, Henrik, født den 23.-3.-1965 og Ingrid Margrethe, født den 25.-10.-1966.C.K.H. overtog gården den 16.-9.-1958 fra sin svigerfar, Kresten Kirkegaard Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 151.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1866 og restaureret 1975, svinestald opført 1963, lade 1932 og 1977 samt maskinhus 1983. Gårdens besætning er på 2 kvier og 8 slagtesvin. Der findes 2 traktorer.DANSTRUPVEJ 8, "HVORSLEV NYGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463479.POUL ERIK AMDISEN, gårdejer, født den 28.-7.-1942, søn af Marie og Kaj Amdisen, gift den 5.-6.-1965 med Annamarie Pedersen, født den 20.-4.-1945, datter af Karen og Gunner Pedersen. Parret har børnene: Mariann, født den 10.-8.-1966, Vibeke, født den 7.-7.-1971 og Peter, født den 10.-6.-1977.A.A. er ekspedient.P.E.A. overtog gården den 2.-1.-1972 fra sin far, Kaj Amdisen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Areal 30,5 ha., heraf ca. 3,5 ha. skov og desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1977, svinestaldene opført 1914, 1972, 1980 og 1986, desuden er der lade opført 1976 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 140 søer, der produceres ca. 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraftDANSTRUPVEJ 10, "HVORSLEVGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463532.ELSE MIKKELSTRUP, født den 27.-7.-1917, datter af Martine og Niels Peder Sørensen, gift den 27.-7.-1952, med Holger Mikkelstrup, født den 8.-10.-1914, søn af Else og Christen Mikkelstrup. Parret har sønnen Christen, født den 15.-5.-1953.
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Foto: Kastrup Luftfoto.

Christen Mikkelstrup døde i 1988. Else Mikkelstrup overtog gården i 1988 fra sin mand, Holger Mikkelstrup.Matr. nr. 24a. Ejendomsskyld 132.000. Grundskyld 25.200.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1925, kostald og svine- stald opført 1850, maskinhus og lade 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.DANSTRUPVEJ 14, "DANSTRUP BUNDGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-681709.GRETHE LAURSEN, gårdejer, født den 5.-1.-1928, datter af Magda og Anker Bøttern, gift den 9.-11.1952 med Jens Laursen, født den 25.-11.-1925, søn af Kirstine og Laust Laursen. Parret har børnene: Lau, født den 19.-9.- 1954 og Jenni, født den 21.-4.- 1959.G.L. overtog gården i 1964 efter sin mand, Jens Laursen.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 2.950.000. Grundskyld 1.047.500. Areal 84 ha., heraf ca. 8 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1903, kostald og svinestald 1903, lade og maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer og kornsilo. Der er ansat 1 fast medhjælper, desuden bruges maskinstation til høst.DANSTRUPVEJ 16, DANSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-684848.ELLA og SVEND AAGE NIELSEN. S.AA.N. er født den 3.-12.-1944, søn af Anna Marie og Christian Nielsen, gift den 29.-6.-1968 med Ella Boye, født den 4.-2.-1946, datter af Asta og Niels Boye. Parret har børnene: Lone, født den 4.-8.-1978 og Lars, født den 20.-7.-1982.S.AA.N. er maskinarbejder. Parret overtog gården den 1.-1.-1986 fra Peter Fogh Andersen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 200.700. Areal 15,1 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1986, lade opført 1906 og svinestald 1946. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 330 stk. årligt, desuden opfedes der ca. 5 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo med tørreri.DANSTRUPVEJ 23, DANSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-682130.ANTON ANDERSEN, gårdejer, født den 24.-11.-1919, søn af Emilie og Anders Andersen, gift den 4.-8.-1945 med Elna Eriksen, født den 21.-8.-1926, datter af Kirstine og Niels Eriksen. Parret har børnene: Ivan, født den 21.-11.-1945, Bjarne, født den 1.-12.-1951 og Inge, født den 16.-3.-1959.A.A. overtog gården i 1945 fra sine forældre, Emilie og Anders Andersen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.



-13-Stuehuset er opført 1921 og moderniseret 1973, lade opført 1921, kostald, svinestald og maskinhus 1962. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, der produceres 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, plansilo til ensilage og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.DEJEHØJVEJ 1, "SKOVGÅRDEN", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-966920.SØREN SØRENSEN, gårdejer, født den 19.-10.-1963, søn af Inger og Jørn Sørensen. S.S. er slagteriarbejder. Han overtog gården den 8.-10.-1986 fra Hans Jørgen Madsen. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 159.000. Areal 15 ha., heraf 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1876 og moderniseret 1986, kostald og svinestald opført 1940, maskinhus 1960 og lade 1976. Gården drives med en ammekobesætning på 2 køer med kalve, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plansilo til korn samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

DEJEHØJVEJ 4, "DEJEHØJGÅRD", TOSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964228.ASGER GJØL SØRENSEN, gårdejer, født den 29.-6.-1950, søn af Anna Marie og Bendix Sørensen, gift den 22.-5.-1976 med Inger Michelsen, født den 5.-1.-1952, datter af Signe og Gunnar Michelsen.I.S. er bankassistent.A.G.S. overtog gården den 15.- 10.-1977 fra Niels Rhode.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 244.500. Areal 18,4 ha., desuden er der forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1975, kostald og kalvestald opført 1933 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer og 24 stk. opdræt samt 24 fedekalve, af racerne Jersey og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank.DEJEHØJVEJ 10, VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964235.AAGE NIELSEN, gårdejer, født den 28.-9.-1916, søn af Birthe og Hans Nielsen, gift den 11.-2.-1940 med Clara Kristensen, født den 12.-8.-1916, datter af Eline og Peter Kristensen. Parret har børnene: Birthe, født den 13.-5.-1940, Jørn, født den 23.-12.1941, Anny, født den 6.-5.-1944 og Hans Peder, født den 7.-6.-1957.AA.N. overtog gården i 1940 fra Thorvald Briksen.Matr. nr. 28e m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 180.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1926, svinestald 1932 og maskinhus 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornmagasin.



-14-DEJEHØJVEJ 11, 8881 THORSØ, tlf. 06-964299.JØRN, JYTTE og SOFUS JEPPESEN, gårdejere.S.J. er født den 1.-8.-1933, søn af Laura og Peter Jeppesen, gift den 20.-11.-1960 med Jytte Madsen, født den 12.-2.-1942, datter af Lilly og Laurits Madsen. Parret har børnene: Jørn, født den 13.-10.-1964 og Lita, født den 23.-4.-1966. Jytte Jeppesen er kontorassistent.Jytte og Sofus Jeppesen overtog gården den 1.-7.-1960 fra Anders Laustsen, senere har sønnen, Jørn, overtaget en del af gården, som i dag drives som I/S. Matr. nr. 13b m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 381.000. Areal 28,6 ha., heraf tilkøbt 20,1 ha.Stuehuset er opført 1929 og restaureret i 1972, kostald opført 1908 og restaureret i 1979, hvor også maskinhuset blev opført. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer og 90 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, markvandingsanlæg og kornmagasin. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

DEJEHØJVEJ 12, "EGELY", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 964252.SKØDT NØRGAARD, gårdejer, født den 29.-11.-1921, søn af Mette og Jens Nørgaard, gift den 1.- 11.-1952 med Agnes Hovgaard, født den 3.-11.-1931, datter af Marie og Chresten Hovgaard. Parret har børnene: Per, født den 4.-6.-1952, Birthe, født den 20.- 7.-1953 og Jens Flemming, født den 30.-1.-1964.A.N. er hjemmehjælper.S.N. overtog gården i 1964 fra Valdemar Frandsen.Matr. nr. 28b m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 187.300. Areal 13,8 ha.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1977, kostald opført 1880 og restaureret 1973, lade opført 1907, svinestald 1973 og maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion på 35 søer, der produceres ca. 450 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor, kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.DEJEHØJVEJ 14, VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964269.AAGE LAURSEN MØLLER, gårdejer, født den 15.-3.-1947, søn af Agnes og Karl Laursen Møller, gift den 1.-8.-1970 med Dorthe Christensen, født den 5.-8.-1948, datter af Inger og Peter Christensen. Parret har børnene: Tina, født den 7.-12.-1972 og Jakob, født den 15.-5.-1984.D.M. er chauffør på deltid.AA.L.M. overtog gården den 11.-6.-1970 fra sin far, Karl Laursen Møller, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 28c m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 265.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 7,1 ha. Desuden er der forpagtet 38 ha.Stuehuet er opført 1918 og restaureret 1971, svinestalde opført 1927, 1964, 1966, 1972 og 1986, lade opført 1964 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 215 årssøer, der produceres ca. 4.000 torvegrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo og halmfyr. Der er ansat 1 fast medhjælper.DEJEHØJVEJ 20, "KILDEVANG", 8860 ULSTRUP.KRESTEN KJELDSEN, omtales under Kræmmervej 17.K.K. overtog gården den 1.-3.-1988 fra Jens E. Jensen.



-15-Matr. nr. 23c m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 276.300. Areal 18 ha.Stuehuset er opført 1932, svinestald og lade 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Den drives sammen med Kræmmer vej 17.

Foto: Kastrup Luftfoto.Thøgersen.Matr. nr. lOd m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Areal

DELINGEN 8, "DELINGGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966226. 3ENS THØGERSEN, gårdejer, født den 12.-10.-1921, søn af Karl Thøgersen, Delinggård, gift den 8.-11.-1947 med Sonja Andersen, født den 26.-8.-1928, datter af Anker Andersen, Aidt. Parret har børnene: Ivan, født den 13.-5.- 1950, Hardy, født den 30.-4.-1953 og Tonny, født den 17.-5.-1966. 3.T. er arbejdsmand på Søbylunde Planteskole. Han overtog gården den 1.-3.-1947 fra sin far, Karl14 ha., heraf 2 ha. eng og mergelgrav.Stuehuset er opført 1888, kostald og lade efter en brand i 1888. 3orden er udlejet.Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.ENSLEVVE3 4, ENSLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964246.SØREN LETH, gårdejer, født den 20.-5.-1915, søn af Maren og Andreas Leth, gift den 30.-1.-1944 med Ane Margrethe, født den 18.-2.-1922, datter af Ane og Rasmus Nielsen. Parret har børnene: Inga, født den 22.-11.-1945, Knud Erik, født den 1.-9.-1947 og Peder, født den 16.-2.-1949.S.L. overtog gården i 1947 fra sin bror, Martin Leth.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Areal 12,4 ha.Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1970, svinestald opført 1870, lade 1955 og kostald 1956. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor og kornsilo, maskinstation bruges til høst.ENSLEVVE3 25, "PAULIS MINDE", ENSLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 964278.ANK3ÆR BUHL, gårdejer, født den 3.-12.-1911, søn af Martine og Kresten Laursen, gift den 1.- 6.-1938 med Helga Kjeldsen, født den 28.-8.-1911, datter af 3ensine og Søren Kjeldsen. Parret har børnene: Else, født den 28.-8.-1939, Inger, født den 16.-7.-1940 og død i 1970, 3ens, født den 23.-5.- 1944 og 3ørgen, født den 23.-9.- 1946.A.B. overtog gården den 1.-6.-1938 fra sin svoger, Alfred Kjeldsen.Matr. nr. 6b m.fl. Areal 3 ha.Stuehuset er opført 1840 og restaureret 1970, kostald og maskinhus opført 1880.Gården drives med en kvægproduktion på 7 ungtyre. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og kornmagasin, maskinstation bruges til høst.



-16-ENSLEVVEJ 27, "KRAGELUND", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964251.SØREN ERHARDT SØRENSEN, gårdejer, født den 20.-11.-1926, søn af Asta og Erhardt Sørensen.S.E.S. overtog gården i 1977 fra sin far, Erhardt Sørensen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29,4 ha., heraf 4,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1916, kostald og lade opført 1915, svinestald og maskinhus 1931. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer og 30 stk. opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor og plansilo til korn, maskinstation bruges til høst.ENSLEVVEJ 33, "HØJVANG", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964263.ESKILD BJERRE, gårdejer, født den 22.-3.-1933, søn af Kirstine og Mads Bjerre, gift den 18.-11.-1967 med Sigrid Bengaard, født den 31.-7.-1934, datter af Marie og Aage Bengaard.S.B. har deltidsarbejde.E.B. overtog gården i 1961 fra Jens Merrild Nielsen.Matr. nr. 14a m.fl. Grundskyld 660.400. Areal 48,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5 ha. plantage.Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1980, svinestald opført 1910, maskinhus 1956, kostald 1961, spaltestald 1971, foderlade 1973, lade 1878 og 1988 samt svinestald 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 40 søer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 2 gylletanke, 2 gastætte siloer og plansilo til ensilage. Der er ansat 2 medarbejdere og maskinstation bruges til høst.ENSLEVVEJ 45, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964263.ESKILD BJERRE, omtales under Enslevvej 33.E.B. overtog gården i 1982 fra Sigvald Pedersen.Areal 33,6 ha., heraf 5,5 ha. skov og 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1977, svinestald opført 1929, lade 1955, kostald 1954 og maskinhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor samt kornsilo. Der er ansat 1 bestyrer, Gunner Nielsen, og gården drives sammen med Enslevvej 33.FATTIGGÅRDSVEJ 2, "FATTIGGÅRDEN", 8881 THORSØ.HANS J. PEDERSEN, omtales under "Granly", Kongensbrovej 4, Aidt.H.J.P. overtog gården den 1.-1.-1987.Matr. nr. 27a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22,6 ha.Gammelt stuehus er opført 1870, der er bygget nyt i 1985, lagerbygningerne er opført 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og frøgræs. Der findes genvindmgsanlæg for varme.FORTEN 2, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463641.CHRISTIAN VESTERGAARD, gårdejer, født den 11.-8.-1910, søn af Mariane og Rasmus Jensen (Vestergaard), gift den 30.-4.-1937 med Elly Petersen, datter af Kirstine og Jens Christian Petersen. Parret har datteren Bodil, født den 4.6.-1945.C.V. overtog gården i 1937 fra Niels Leth.



-17-Matr. nr. 20a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 402.400. Areal 24,3 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1977, kostald, svinestald og lade opført 1936 og maskinhus 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der findes 1 traktor og 2 kornsiloer.FORTEN 13, 8860 ULSTRUP.POUL PEDERSEN, gårdejer, omtales under "Frederikshåb" Forten 18.P.P. overtog gården den 1.-9.-1987 fra Hauge Christensen. •Matr. nr. 24b m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1906, kostald 1930, lade 1956 og maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo.FORTEN 16, "VINDBJERGGÅRD", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-464562.HANS PETER ANDERSEN, gårdejer, født den 30.-8.-1965, søn af Aase og Gunnar Andersen, bor sammen med Bodil Hansen, født den 14.-11.-1968, datter af Inger Lise og Søren Hansen.B.H. er landbrugselev.H.P.A. overtog gården den 15.-8.-1985 fra Søren Braad.Matr. nr. 26n m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 507.900. Areal 37 ha.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1973, kostald opført 1968, svinestald 1976, ungdyrstald 1979 og lade 1980. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 kornmagasin, maskinstation bruges til høst.FORTEN 17, "VELLEVGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463207. SØREN BRØGGER, gårdejer, født den 8.-4.-1961, søn af Gerda og Henning Brøgger.S.B. har datteren, Rikke, født den 6.-11.-1984.S.B. er i bestyrelsen for Jersey- foreningen. Han overtog gården den 1.-6.-1986 fra Børge Pedersen.Matr. nr. 26a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 305.300.Areal 27 ha., heraf 10 ha. eng. Desuden er der forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1978, kostalde opført 1876, 1900 og 1975, lade og maskinhus 1979 samt roehus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer og 130 stk. opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 4 traktorer, 3 højsiloer og plansilo til korn samt plansilo til ensilage. Der er ansat 2 medarbejdere og maskinstation bruges til høst og roesåning.FORTEN 18, "FREDERIKSHÅB", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463642.POUL PEDERSEN, gårdejer, født den 27.-8.-1937, søn af Karen og Alfred Pedersen, gift den 1.-12.-1965 med Bodil Hansen, født den 24.-10.-1944, datter af Karen og Henry Hansen. Parret har børnene: Marianne, født den 28.-8.-1966 og Bo, født den 22.-5.-1970.P.P. overtog gården den 1.-11.-1965 fra sin far, Alfred Pedersen.Matr. nr. 26b m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1977, svinestald og vognport er opført 1920, svinestalde igen i 1970 og 1974 samt maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der produceres ca. 2.000 torvegrise årligt. Planteproduktio-



-18-nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 og plansilo til korn. traktorer, 1 mejetærsker, gylletank
FORTEN 20, "NYHOLMGÅRDS MINDE", 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463671.PREBEN JENSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1929, søn af Cecilie og Oskar Jensen, gift den 8.-12.- 1968 med Anne Marie Dalgaard, født den 15.-11.-1942, datter af Kirstine og Jens Dalgaard. Parret har børnene: Jens, født den 23.- 3.-1970 og Lone, født den 22.-6.- 1972.P.J. overtog gården i 1963 fra sin far, Oskar Jensen.Matr. nr. 27g m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 137.500. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Desuden er der forpagtet 8,5 ha.Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1980, lade opført 1960, kostald 1975, svine- stald 1980 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en besætning på 17 køer og 25 stk. opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 10 søer, der produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, gylletank og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.FORTEN 32, "KØBMANDSGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-966473. FINN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 26.-3.-1938, søn af Kri- sta og Michael Christensen.F.C. overtog gården i 1972 fra Hans Arndt.Matr. nr. 3n m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 132.000. Areal ca. 11 ha., heraf 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 6 ha. Stuehuset er restaureret i 1973, kostald opført 1958 og lade 1978.Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer og 35 stk. opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 kornsiloer. Der er 1 medhjælper ansat på gården.FORTEN 33, "HØJBO", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-966492.GUNNER BÆK JENSEN, gårdejer, født den 11.-9.-1942, søn af Marta og Georg Jensen, gift den 24.-8.-1968 med Gitte Hermandsen, født den 26.-2.-1942, datter af Ellen og Niels Hermandsen. Parret har børnene: Jan, født den 8.-9.-1969 og Lonni, født den 5.-3.-1972.G.J. er specialarbejder.G.B.J. er klovbeskærer. Han overtog gården den 1.-2.-1976 fra Alfred Christensen. Matr. nr. Ik. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 89.100. Areal 8,1 ha.Stuehuset er opført 1965 og restaureret 1975, svinestald opført 1955, maskinhus 1970 og lade 1979. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, der produceres ca. 180 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, der bruges maskinstation til høst.FORTEN 35, "BAKKEGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966501.DAA PETERSEN, gårdejer, født den 2.-5.-1921, søn af Sigrid og Kristian Petersen, gift den 17.-1.-1943 med Dagmar Bach, født den 24.-6.-1924, datter af Gudrun og



-19- Ejnar Bach. Parret har børnene: Ruth, født den 12.-7.-1943, Poul Erik, født den 1.-3.-1945, Inger, født den 30.-10.-1947, Steen, født den 17.-11.-1948, Kjeld Daa, født den 12.-2.-1952, Anne Daa, født den 24.-4.-1958 og Kenth Daa, født den 17.-3.-1965.Daa Petersen overtog gården den 1.-12.-1947 fra Jens Rask.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. marginaljord.Stuehuset er opført 1958, kostald, svinestald og lade opført 1964 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 17 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor og kornsio, maskinstation bruges til høst.FUTTING TVÆRVEJ 3, FUTTING, 8881 THORSØ, tlf. 06-966193. HOLGER NIELSEN, født den 10.- 2.-1945, søn af Anna og Anton Nielsen, bor sammen med Nora Pedersen, født den 13.-10.-1950, datter af Helga og Karl Kristensen. N.P. er pædagogmedhjælper.H.N. er specialarbejder. Han overtog gården i 1983 fra sin far, Anton Nielsen.Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 170.500. Areal 13,2 ha., heraf 1 ha. marginaljord.Stuehuset er opført 1906, kostald og svinestald 1964 og lade 1906. Gården drives med en svineproduktion på 6 søer, der produces ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo. Fra foråret 1989 skal der været Mohairgeder, der startes med 1 gimmer samt 5 rugemødre.FUTTINGVEJ 2, FUTTING, 8881 THORSØ.KNUD PETER HOLM, gårdejer, født den 9.-10.-1905, søn af Jensigne og og Søren Peter Holm, gift med Marie Bertelsen, født den 31.-5.-1908, datter af Jutta og Bertel Bertelsen. Parret har børnene: Søren, født den 17.-2.-1935, Hans, født den 22.-11.-1938 og Poul, født den 3.-7.-1944.K.P.H. overtog gården i 1931 fra Kristian Gregersen.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 670.000. Areal 16 ha.Stuehuset er opført 1754, svinestald og lade 1929. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor og kornsilo, maskinstation bruges til høst.FUTTINGVEJ 4, "FUTTING DAMSGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966044.RASMUS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1925, søn af Kirstine Cecilie og Marius Christensen, gift den 23.-5.-1959 med Ruth Ørbæk, født den 3.-6.-1935, datter af Sigrid og Anker Ørbæk. Parret har børnene: Henrik, født den 17.-7.-1960, Michael, født den 4.-9.-1962 og Troels, født den 16.-12.-1970.R.Ø.C. er kontorassistent.



-20- Rasmus Christensen er borgmester. Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra sin far, Marius Christensen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 4.-7.- 1884.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 595.700. A- real 45 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1982, lade opført ca.1850 og restaureret 1945, lade opført 1970, 1972, 1974 og 1980, kostald 1929 og kalvestald 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 rundballepresser og 1 et-kornssåmaskine, plansilo til korn og plansilo til ensilage. Der er 2 mand ansat på gården.GRØLSTEDVEJ 3, "NYMARK", 8881 THORSØ, tlf. 06-966725. HENRY NIELSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1947, søn af Erna og Hans Nielsen.H.N. har sønnen, Mikael, født den 3.-9.-1985.H.N. overtog gården i 1977 fra sin far, Hans Nielsen.Matr. nr. 6h m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 20 ha., desuden er der forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1984, kostald opført 1929 og restaureret 1978 og 1986, lade opført 1974 og maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 58 køer og 130 stk. opdræt, alle af blandet race, svineproduktionen er på 150 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, gylletank, plansilo med tørreri og plansilo til ensilage. Der er ansat 1 fast medarbejder på gården. H.N. ejer og driver også Baunegårdsvej 4, Thorsø.GRØLSTEDVEJ 5, 8881 THORSØ, tlf. 06-966834.JOHN JØRGENSEN, gårdejer, født den 1.-3.-1946, søn af Karen Mary og Svend Aage Jørgensen. J.J. har børnene: Steen, født den 24.4.-1969 og Jan, født den 13.-8.1970.J.J. er portør. Han overtog gården den 1.-2.-1987 fra Karsten Ottosen.Matr. nr. 5d. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 130.000. A- real 2,7 ha.Stuehuset er opført 1986, maskinhus 1933 og hestestald 1976. Gården drives med hesteavl, besætningen er på 4 travhopper, desuden er der 11 ungkreaturer af blandet race. Der findes 1 traktor.



-21- GRØLSTEDVEJ 9, "SMÆRIS- GAARD", 8881 THORSØ, tlf. 06- 966331.VIGGO PEDERSEN, gårdejer, født den 9.-2.-1927, søn af Kristiane og Peter Petersen, gift den 1.-5.1953 med Jonna Rasmussen, født den 6.-1.-1938, datter af Kirstine og Christian Rasmussen. Parret har børnene: Peter, født den 12.10.-1954, Gert, født den 30.-5.1958, Stig, født den 22.-7.-1960, Rolf, født den 6.- 9.-1967 og Maja, født den 16.-5.-1970.V.P. overtog gården den 1.-8.-1963 fra sin far, Peter Petersen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 16a. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 449.800. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 20 ha., desuden er der forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1978, maskinhus opført 1914 samt lade/ko- stald 1953. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer og 20 stk. opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 søer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kornmagasin. N.P. driver også ejendommen Grølstedvej 4, som er på ca. 5 ha.GRØNHØJVEJ 9, "DAMGÅRD", V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466175. OLUF ANDERSEN, gårdejer, født den 2.-3.-1946, søn af Marie og Laurits Andersen, gift den 2.-3.-1968 med Elly Hedegaard Sørensen, født den 14.-7.-1948, datter af Inga og Tind Hedegaard Sørensen. Parret har børnene: Gitte, født den 16.-1.-1970, Rikke, født den 4.-7.-1976 og Trine, født den 7.-4.-1979.E.A. er kassedame.O.A. overtog gården den 1.-8.-1983.Matr. nr. 5h m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 229.700. Areal ca. 19 ha., heraf 8 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1960, kostald opført 1936, svinestald 1948 og lade 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 2 mejetærskere, 1 gummiged, kornsilo og halmfyr.HAGENSTRUPVEJ 9, HAGENSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463592.PAUL BØJE, gårdejer, født den 11.-9.-1926, søn af Kirstine og Johannes Bøje, gift den 11.-11.-1950 med Katrine Clausen, født den 28.-8.-1928, datter af Anna og Charles Clausen. Parret har børnene: Ivan, født den 14.-9.-1951 og Frede, født den 19.-3.-1955.P.B. overtog gården den 1.-10.-1957 fra Karl Hedegaard.Matr. nr. 4r m.fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 109.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 2 ha. Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1972, kostald og svinestald opført 1962, lade og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 14 køer og 22 stk. opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HAGENSTRUPVEJ 32, "ROERS- HEEM", 8860 ULSTRUP, tlf. 06464056.MARY SALOMONSEN, gårdejer, født den 9.-4.-1911, datter af Anne og Otto Kristensen, gift den 2.-12.-1930 med Valdemar Salomonsen, født den 26.-8.-1905, søn af Roadine og Justus Salomonsen. Parret har børnene: Robert Peder, født den 12.-7.-1930 og Hartvig, født den 24.-8.-1931.



-22- Valdemar Salomonsen døde i 1985.Mary Salomonsen overtog gården i 1985 efter V.S.s død. Han overtog den i 1948 fra sin far, som var 3. generation på gården. Matr. nr. 6d m.fl. Ejendomsskyld 150.000. Grundskyld 37.600. Areal 5,5 ha., heraf 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1864, lade 1910 og kostald 1925. Oorden er bortforpagtet.
HAGENSTRUPVEJ 34, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463121.30RN KIRKEGAARD, gårdejer, født den 20.-9.-1957, søn af Betty og Ove Kirkegaard, bor sammen med Anne Mette Oensen, født den 14.-11.-1964, datter af Anelise og Gunner Oensen. Parret har sønnen Simon, født den 25.- 7.-1986.A.M.0. er specialarbejder.O.K. er chauffør. Han overtog gården fra Holger Oensen, som er A.M.O.s bedstefar, den nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 13c. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 70.000. Areal 9 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1978, lade opført 1916, kostald 1962 og maskinhus 1965. På gården er der 6 ammekøer og 6 stk. opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

fra Chresten Sørensen.

HAGENSTRUPVEJ 39, "STARKÆR- GÅRD", 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681761.JOHAN E. MELGAARD, gårdejer, født den 25.-6.-1916, søn af Kirstine og Niels Melgaard, gift den 26.-9.-1943 med Karna Holberg Nielsen, født den 28.-12.-1922, datter af Anna og Kresten Holberg Nielsen. Parret har børnene: Jørgen, født den 25.-9.-1944, Ole, født den 25.-11.-1948, Knud Erik, født den 13.-2.-1950 og Claus, født den 11.-1.-1959.J.E.M. overtog gården i 1953Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 700.000. Areal 60,1 ha., heraf 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1827, svinestald 1904, kostald 1914, lade 1946 og maskinhus 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og kornsilo, maskinstation bruges til høst.



-23- HAGENSTRUPVEJ 44, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-681302.JENS NIELSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1913, søn af Nielsine og Niels Nielsen, gift den 8.-5.-1941 med Maria Jensen, født den 20.-1.1920, datter fa Erna og Jens Jensen. Parret har datteren Bendte, født den 15.-3.-1946. J.N. overtog gården den 1.-4.-1941 fra Anders Pedersen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 140.300.Areal 14 ha., heraf tilkøbt ca. 1,5 ha., der er 1 ha. eng og 1 ha. marginaljord. Stuehuset er opført 1925, maskinhus 1953, lade 1954 og svinestald 1961. Gården drives med en ammekobesætning på 3 ammekøer og 3 stk. opdræt af blandet race, desuden er der 3 søer, der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor og kornmagasin. Maskinstation bruges til høst.HEDEVEJ 14, "BAKKEGÅRDEN", SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463048. LARS SØNDERGAARD, gårdejer, født den 3.-11.-1956, søn af Else og Ejnar Sønder- gaard, gift den 27.-12.-1984 med Marianne Dornhoff, født den 19.-4.-1960, datter af Jytte og Jens Peter Dornhoff. Parret har børnene: Michael, født den 18.-1.-1979 og Birgitte, født den 31.-8.-1984.L.S. er cementstøber og skovarbejder. Han overtog gården den 1.-7.-1984 fra Aksel Mikkelsen.Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 178.200. Areal ca. 13 ha., heraf 4 ha. plantage og der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1877 og moderniseret 1980, kostald og lade opført 1912, maskinhus 1955 og svinestald 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor.HERREGÅRDSALLE, 6, "NYSTED PLANTESKOLE", 8881 THORSØ, tlf. 06-871465.FREDERIK JENSEN, gartner, født den 24.-1 1.-1922, søn af Jeppe Jensen, gift den 5.-12.-1948 med Esther Hornskov, født den 21.-5.1929, datter af Aage Hornskov. Parret har børnene: Anna, født den 12.-2.-1950, Verner, født den 13.-4.-1955 og Sonja, født den 9.-2.-1958.S.J. overtog gården den 25.-11.- 1948 fra Arnold Jensen.Matr. nr. Iq. Ejendomsskyld 755.000. Grundskyld 78.800. Areal 6,2 ha.Stuehuset er opført 1922, kostald og lade 1922, hestestald 1954, drivhuse 1958, 1964 og 1973 samt pakkehus 1958 og 1973. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.HERREGÅRDSALLE 7, 8881 THORSØ.KJELD OVERBY JAKOBSEN, født den 17.-9.-1962, søn af Jens Peder Jakobsen, gift den 23.-4.-1988 med Hanne Pedersen, født den 24.-6.-1962, datter af Kurt Børge Pedersen. Parret har datteren Bettina, født den 25.-11.-1987.



-2ti-K.O.J. er altmuligmand. Han overtog gården den 15.-7.-1988 fra Elo Bak.Matr. nr. 9ag. Ejendomsskyld 500.000. Areal 5 ha.Alle bygningerne er opført 1922. Oorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.

J.D. overtog gården den 1.-8.-1956 fra Jens Martin Matr. nr. 9b m.fl. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 2 ha.

HERREGÅRDSALLE 8, 8881 THORSØ, tlf. 06-871470.JENS DALSGAARD, husmand, født den 27.-8.-1909, søn af Anders Lund Dalsgaard, Vejrumbro, gift den 14.-4.-1934 med Ellen Kristensen, født den 28.-10.-1912, datter af Karl Pedersen.Parret har børnene: Svend, født den 2.-8.-1935, Lis, født den 24.- 2.-1946, Kaj, født den 26.-12.- 1948, Jonna, født den 14.-12.-1940 og død den 2.-8.-1960.Kristensen.Stuehuset er opført 1922, kostald Jorden er lejet ud.HESSELBÆKVEJ 10, 8881 THORSØ, tlf. 06-966269.EJVIND RASMUS JENSEN BAK, gårdejer, født den 15.-8.-1920, søn af Poul Jensen Bak. gift den 16.-12.-1949 med Maria Lilian Dal, født den 15.-11.-1927, datter af Bertel Ernst Valbjørn. Parret har børnene: Inger, født den 18.-1.1952, Bodil, født den 31.- 7.-1954, Erik, født den 19.-8.-1957 og Arne, født den 12.-5.-1965.

og lade ligeledes 1922 og ny lade tilbygget 1963.

E.R.J.B. overtog gården den 23.-11.-1949 fra Andreas Christensen.Matr. nr. 12a 13a. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1850 og omforandret i 1963, kostald og lade opført 1850, kostalden er udvidet 1965. Ved overtagelsen i 1949 var der petroliumsmotor. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps og skinstation bruges til høst. ærter. Der findes 2 traktorer, ma-
HESSELBÆKVEJ 15, BORRIDSØ, 8881 THORSØ, tlf. 06-966261. JOHAN BILLER, husmand, født den 18.-2.-1922, søn af Kristian Biller, Borridsø, gift den 2.-12.- 1945 med Ragna Kristensen, født den 24.-5.-1919, datter af Søren Kristensen. Parret har børnene: Søren, født den 16.-4.-1946, Hans Jørgen, født den 26.-1.-1951, Tove, født den 23.-2.-1953 og Jytte, født den 14.-8.-1960.J.B. har været mælkekusk, dræningsarbejder og murerarbejdsmand. Han overtog gården den 1.-5.-1950 fra sin far, Kristian Biller.Matr. nr. 3k. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. eng.



-25-Stuehuset er opført 1734 og udvidet flere gange, sidst i 1970, kostald udbygget 1960 og 1967. Oorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.HESSELBÆKVEJ 17, BORRE, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-872192.HENNING HJORT PEDERSEN, deltidslandmand, født den 1.-4.-1948, søn af Charles Pedersen, Bodilsker, gift den 13.-5.-1978 med Gurli Johansen, født den 26.-4.-1952, datter af Peder Møller Johansen. Parret har børnene: Maria, født den 25.-4.-1980 og Anders, født den 17.-12.-1981.G.H.P. er sygeplejerske.H.H.P. er ingeniør på Grundfoss. Han overtog gården den 1.-1.-1986 fra Egon Nielsen.Matr. nr. 12a Borre. Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1884, kostald og lade ligeledes 1884. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 60 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsilo med kold lufts tørring.HOLLERUPVEJ 1, V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466097. PREBEN JACOBSEN, gårdejer, født den 14.-2.-1931, søn af Nilia og Aage Jacobsen, gift den 17.-5.- 1958 med Dora Bach, født den 3.-7.-1936, datter af Marie og Esben Bach. Parret har børnene Marianne, født den 6.-4.-1960 og Tove, født den 6.-8.-1973.P.J. overtog gården i 1973 fra sine svigerforældre, Marie og Esben Bach.Matr. nr. 10c m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1870 og restaureret i 1973, kostald opført 1910, lade 1970 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 16 køer + 30 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 4 traktorer, maskinstation bruges til høst.HOLLERUPVEJ 5, V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466347. ERIK og MARTIN JENSEN, gårdejere.E.J. er født den 1.-3.-1952 og M.J. er født den 5.-5.-1958, begge er sønner af Inger og Vagn Jensen. E.J. blev gift den 13.-8.- 1977 med Eva Møller, født den 9.-4.1955, datter af Ida og Søren Møller. Parret har børnene: Lone, født den 12.-1.-1978, Lars, født den 7.-10.-1980 og Leon, født den 7.-5.-1984.E.J. er jord- og betonarbejder, M.J. er murer. De overtog gården den 15.-8.-1979 fra Helga Jensen.Matr. nr. 35rc 5f. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 235.000. Areal 16,2 ha., heraf 1,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5,5 ha. fra faderen.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret 1970, svinestald opført 1920, kostald og maskinhus 1969 samt lade og ny maskinhus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt af blandet race, svineproduktionen er på



-26- ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

1.350.000. Grundskyld 262.000. Areal 22,2 ha. og

HOLLERUPVEJ 7, V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466204. PEDER ANDERSEN, gårdejer, født den 5.-1.-1962, søn af Lilly og Heny Andersen, gift den 21.-9.1985 med Kirsten Rishøj, født den 16.-3.-1961, datter af Jenny og Arnold Rishøj.K.A. er kontorassistent.P.A. overtog gården den 15.-5.- 1985 fra Erik Christensen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld der er forpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1965, svinestalde opført 1926, 1960 og 1987, lade og maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion på 58 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, gylletank og plansilo. Maskinstation bruges til høst.HOLLERUPVEJ 10, "GRØNVANG", V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466043. VIGGO HENRY JENSEN, gårdejer, født den 1.-11.-1916, søn af Marianne og Jens Jensen, gift den 14.-11.-1947 med Inger Marie Søvsø, født den 12.-1.-1923, datter af Anna og Alfred Søvsø. Parret har børnene: Elin, født den 2.-11.-1951 og Frede, født den 17.-1.-1958.V.H.J. overtog gården den 1.-11.-1947 fra Peter Mortensen.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 800.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1965, lade opført 1920, kostald og maskinhus 1959, svinestald 1966 og kostald restaureret 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af racen SDM. Slagtesvinepro- duktionen er på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 gastæt silo, silo til ensilage og genvindingsanlæg for varme.HOLLERUPVEJ 22, "DENGSØ- GAARDEN", V. VELLING, 8900 RANDERS.Gården ejes af ANNIE MOLBO, født den 27.-2.-1950, datter af Kirsten og Henry Pedersen, gift den 8.-5.-1971 med Peter Molbo, født den 24.-6.-1947, søn af Se- verine og Marius Molbo.Ægteparret bor Bjørnkær vej 1, 0. Velling, tlf. 06-461340.A.M. overtog gården i 1984 fra sine forældre, Kirsten og Henry Pedersen. Foto: Kastrup Luftfoto.Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 558.800. Areal 39 ha., heraf ca. 1 ha. skov. Stuehuset er opført ca. 1890 og restaureret 1954-55, lade opført ca. 1900, maskinhus 1954, 3 svinestalde 1908 og ombygget i 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, korn og ærter. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. Gården bestyres af Brian Krebs.



-27- HOVBRO 19, "MOSELUND", 8881 THORSØ, tlf. 06-966432.KNUD B. LARSEN, gårdejer, født den 20.-3.-1939, søn af Agnes og Valdemar Larsen, gift den 17.-11.1962 med Anna Espensen, født den 20.5.-1941, datter af Ester og Jens Holm Espensen. Parret har • børnene: Jens, født den 27.9.-1963, Karin, født den 27.-9.1966 og Jane, født den 25.-10.1973.K.B.L. er i Husmandsforeningens bestyrelse. Han overtog gården i 1971 fra Karen Andersen.Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 78.000. Areal 7,3 ha., heraf 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1970, svinestald opført 1939 og 1975, lade før 1939 og maskinhus 1988. Gården drives med en svineproduktion på ca. 25 søer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, gylletank og plansilo, maskinstation bruges til høst.HOVBRO 25, "HØJVANG", 8881 THORSØ, tlf. 06-966058.MARTINUS NØRSKOV, gårdejer, født den 26.-5.-1949, søn af Magda og Vilhelm Nørskov, gift den 6.-12.-1975 med Karen Sørensen, født den 30.-7.-1953, datter af Margrethe og Janus Sørensen. Parret har børnene: Jakob, født den 13.-12.-1976 og Tove, født den 26.-2.-1978.M.N. er skovarbejder. Han overtog gården den 1.-8.-1978 fra Laur. Sørensen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1982, svinestald opført 1954, maskinhus 1983, farestald 1980 og slagtesvinestald 1984. Gården drives med en svineproduktion på 45 søer, der produceres ca. 850 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyr.

den 18.-1.-1968.A.T.A. er hjemmehjælper.

HØJVEJEN 18, "ELMELY", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964294.KARL EMIL ANDERSEN, gårdejer, født den 23.-8.-1933, søn af Poula og Hans Møller Andersen, gift den 19.-9.-1959 med Ane Tove Kjeldsen Jacobsen, født den 17.-7.-1938, datter af Kamilla og Niels Kjeldsen Jacobsen. Parret har børnene: Jens Ove, født den 6.-6.-1960, Hans Jørgen, født den 9.-5.-1963, Knud Erik, født den 10.-2.-1966 og Inge Lise, født



-28-K.E.A. er specialarbejder. Han overtog gården i 1967 fra Niels Jensen.Matr. nr. 16f m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 164.500. Areal 12,3 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1983, kostald og svinestald opført 1876, lade og maskinhus 1950. Gårdens besætning er på 2 søer, der produceres ca. 25 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til høst.KARMARK SKOVVEJ 2, "NØRSKOVGÅRD", SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463047.PETER LANG, gårdejer, født den 20.-7.-1926, søn af Agnes og Søren Lang.P.L. er montør. Han overtog gården i 1963 fra sine forældre, Agnes og Søren Lang. Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 212.900. Areal 15 ha.Stuehuset er opført 1881 og moderniseret 1978, lade opført 1935 og stald 1976. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor og gylletank.KARMARK SKOVVEJ 4, SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463236.KAJ LUNDGAARD SØRENSEN, gårdejer, født den 18.-1.-1942, søn af Asta og Anton Sørensen. K.L.S. har børnene: Henrik, født den 5.-6.-1966, Dorte, født den 25.-11.- 1969 og Torben, født den 11.-10.-1971.K.L.S. overtog gården i 1970 fra Børge Møller.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 285.000. Areal ca. 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Desuden er der forpagtet 19 ha-Stuehuset er opført 1877 og moderniseret i 1978, svinestalde opført 1877 og 1927 og ombygget i 1975, lade opført 1960, kostald og lade 1975 og maskinhus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.KARMARK SKOVVEJ 6, SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-686450.BIRGIT MØLLER og JØRGEN NIELSEN, gårdejere.J.N. er født den 19.-5.-1958, søn af Inger Grauballe, bor sammen med Birgit Møller, født den 23.-8.-1957, datter af Kirsten og Svend Møller.B.M. er afdelingssygeplejerske.J.N. er ingeniør. De overtog gården i 1986 fra Egon Jensen.Matr. nr. In m.fl. Ejendomsskyld 310.000. Grundskyld 74.200. Areal ca. 6 ha.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret i 1960, stald og lade opført 1929 og ombygget 1988. Gården drives med hesteavl, besætningen er på 3 stk. Friserheste + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor.KARMARK SKOVVEJ 7, SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463499.HANS OLSEN, gårdejer, født den 23.-11.-1929, søn af Grete og Gunnar Hovgaard Olsen.H.O. overtog gården i 1962 fra Vestergaard.Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er ca. 2,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 25 ha.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1971, kostald og lade opført 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.KARMARK SKOVVEJ 9, "BAKKEGÅRD", SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP.JENS OLSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1928, søn af Grethe og Gunnar Hovgaard Olsen.J.O. overtog gården i 1960.Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 150.000. Areal ca. 20 ha.



-29-Stuehuset er opført 1906 og moderniseret 1971, kostald og svinestald opført ca. 1910 og lade 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der findes 1 traktor og plansilo, gården drives fælles med broderens gård, som er Karmark Skovvej 7.KATVAD MØLLEVEJ 1, "KATVAD MØLLE", 8881 THORSØ, tlf. 06-966243.CHRISTIAN LORENTZEN, mølleejer, født den 4.-5.-1912, søn af Laurits Christian Lorentzen, gift den 21.-1.-1940 med Ragnhild Møller, født den 30.-4.-1911, datter af Husted Møller, Aidt. Parret har datteren Anna, født den 1.-3.-1941.C.L. overtog gården den 1.-11.-1937 fra Frederik Larsen.Matr. nr. 13a m.fl. Areal 11 ha., heraf 1,5 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1918, lade 1901, møllehus 1848 og kostald 1917. Jorden er lejet ud.

Gården drives udelukkende med planteproduktion

KIRKEBAKKEN 5, "VINGEGÄRD", SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463104.HARALD LAURSEN, gårdejer, født den 10.-7.-1910, gift med Dora Laursen. Parret har børnene: Erik, født den 2.-3.-1951 og Arne, født den 7.-5.-1963.H.L. overtog gården i 1939 fra Johs. Kristensen.Matr. nr. 5a m.fl. Areal 27 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1925, svinestald, kostald og lade ca. 1930. bestående af korn og raps. Derfindes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Gården drives sammen med sønnen,Erik.KIRKEBAKKEN 9, "KASTANIELY", SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463218. SØREN PEDER HOLM, gårdejer, født den 7.-2.-1935, søn af Marie og Knud Peder Holm, gift den 18.-10.-1959 med Edel Birthe Hedegaard, født den 5.-1.-1933, datter af Dagmar og Rasmus Hedegaard. Parret har børnene: Bent, født den 24.-8.-1962 og Svend, født den 13.-7.-1966.S.P.H. overtog gården i 1959 fra Martin Kristensen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 203.000. Areal 12,3 ha.Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1983, kostald opført 1900, svinestald 1940 og lade 1962. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer + slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og plansilo.KIRKEBAKKEN 10, SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463152. SVEND AAGE ANDERSEN, gårdejer, født den 15.-6.-1932, søn af Kaja og Marinus Andersen, gift i 1955 med Marie Jørgensen, født den 20.-11.-1936, datter af Ellen og Anton Jørgensen. Parret har børnene: Finn, født den 15.-4.-1956, Joan, født den 14.-4.-1958, Jesper, født den 7.-6.-1961, Gitte, født den 21.-10.-1962 og Ulrik, født den 17.-2.-1964.K.A. er hjemmehjælper.



-30-S.AA.A. er specialarbejder. Han overtog gården i 1961 fra Jens Simonsen.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 159.600. Areal 12,2 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er ca. 1 ha. mose.Stuehuset er opført 1924 og ombygget i 1965, svinestald opført 1978. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.KIRKEVEJ 4, V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466093.SVEND ERIK STÆHR HANSEN, gårdejer, født den 26.-1.-1953, søn af Clara Ingeborg og Peter Marinus Stæhr Hansen, gift den 22.-1.-1977 med Margit Jensen, født den 27.-1.-1953, datter af Margrethe og Frode Jensen. Parret har børnene: Henrik, født den 11.-7.-1978 og Heidi, født den 16.-5.-1984.M.H. er kontorassistent.S.E.S.H. overtog gården den 22.-8.-1981 fra Sv. Anker Pedersen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 310.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha., der er ca. 10 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 17 ha.Stuehuset er opført 1918 og ombygget 1983, 2 staldbygninger og lade er opført 1918 og ny stald i 1985. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og maltbyg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke og plansilo. På gården er der ansat en halvtids medhjælper.KIRKEVEJ 17, V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466186.HARALD HILLEBRECHT, gårdejer, født den 13.-8.-1940, søn af Bertha og Klaus Hillebrecht.H.H. overtog gården i 1986 fra Aksel Bjerregaard.Matr. nr. 51 m.fl. Areal 18 ha., desuden er der forpagtet ca. 25 ha. græsareal.Stuehuset er opført 1928, staldene i 1928, 1986 og 1987. Gården drives med hesteopdræt, besætningen er på 64 stk. af racen Dansk Varmblods. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og plansilo. Desuden er der en træningshal til heste, der er 1 fast medhjælper ansat.KLEPGABSVEJ 3, BORRIDSØ, 8881 THORSØ.ANKER JENSEN, boelsmand, født den 31.-3.-1918, søn af Jens Olsen Jensen, Østbirk.A.J. har været specialarbejder på Grundfoss. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra Anton Simonsen.Matr. nr. 6e m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 118.700. Areal 8 ha.Alle bygninger er opført i 1928. Jorden er udlejet. Der findes 1 traktor.KLEPGABSVEJ 16, 8881 THORSØ, tlf. 06-966222.S. P. RUBY JENSEN, gårdejer, født den 24.-5.-1948, søn af Kristian Møller Jensen, gift den 5.6.-1976 med Jette Rye Pedersen, født den 23.-12.-1951, datter af Anders



-31- Rye Pedersen, Nr. Vissing. Parret har børnene: Kristian, født den 25.-8.-1977, Anders, født den 16.- 4.-1980 og Morten, født den 26.- 4.-1984.S. P. Ruby Jensen overtog gården den 1.- 8.-1973 fra sin mor, Johanne Jensen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 3.100.000. Grundskyld 579.000. A- real 67 ha., heraf tilkøbt 37,5 ha. Desuden er der forpagtet 24 ha.Stuehuset er opført 1874, kostald 1878, lade 1956, svinestald 1974 og 78 samt maskinhus 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank med skrabeanlæg, gastæt silo samt halmfyr, desuden er der blandingsanlæg og automatisk fodring ved svinene.KLEPGABSVEJ 26, "KLEPGABS HØJGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966204.INGER JENSEN, gårdejer, født den 30.-5.-1933, datter af Holger Koudal, gift med Kresten Hartvig Jensen. Parret har børnene: Djon, født den 22.-7.-1961, Pia, født den 14.-2.-1964 og Mona, født den 2.-11.-1974.K.H.J. døde den 27.-12.-1987. Han overtog gården den 1.-9.-1960 fra Kristian Jensen.Inger Jensen er syerske i Thorsø.Matr. nr. 7d m.fl. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Stuehuset er opført 1973, svinestald 1944, lade 1953 og kostald 1968. Der findes 1 traktor.

1970 fra Anna Knudsen.

KLOSTERVEJ 1, "VEJERSLEV VESTERGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-871494.ERLING NIELSEN, født den 23.- 5.-1946, søn af Kristian Nielsen, Ringkøbing, gift den 22.-5.-1971 med Emmy Klostergaard, født den 8.-8.-1945, datter af A.P. Klostergaard, Grauballe. Parret har børnene: John, født den 20.- 3.-1972 og Henrik, født den 30.- 3.-1976.E.N. overtog gården den l.-ll.-Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 43 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1976, kostalden er moderniseret 1978 og maskinhus opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer og 70 ungdyr, alle af racen SDM. Desuden er der en svineproduktion på 14 søer, slagtesvinene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo



-32- med tørreri, gylletank med skrabeanlæg og genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stalde.KONGENSBROVE3 4, "GRANLY", AIDT, 8881 THORSØ, tlf. 06-966302.HANS 30RN PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-5.-1934, søn af Karen Marie og Alfred Pedersen, gift den 7.-8.-1970 med Ellen Marie Hvid Kristiansen, født den 15.-2.-1936, datter af 3akobine og Niels Kristiansen. Parret har børnene; Morten, født i 1971 og Ulla, født i 1973.E.M.H.P. er skolesekretær.H.3.P. er i repræsentantskabet for Tulip. Han overtog gården den 20.-7.-1964 fra Hans Baltazar Høyer.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 259.000. Areal 29,7 ha., heraf tilkøbt 12,4 ha.Stuehuset er opført 1955 og restaureret 1977, kostald opført 1963 og restaureret 1975, svinestalde opført 1970, 1973 og 1978, silohus 1976 og maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 85 søer, der produceres ca. 1.200. slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri, gastæt silo og genvindingsanlæg for varme. H.3.P. ejer og driver også "Fattiggården", Fattiggårds vej 2. KOUDALVE3 4, "VELLEV VESTERGÅRD", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463696.ANNELISE og POUL ESPENSEN, gårdejere.P.E. er født den 11.-3.-1932, søn af Sigrid og Marius Espensen, gift den 5.-2.-1956 med Annelise Aagaard, født den 18.-1.-1936, datter af Magda og Thomas Aagaard.Parret har børnene: 3ens, født den 12.-6.-1956, 3onna, født denAnnelise Espensen og Poul Espensen overtog gården i 1964 fra Magda og Thomas Aagaard, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 224.700. Areal 15 ha. Desuden er der forpagtet ca. 20 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret i 1973, svinestald opført 1880, kostald 1954 og 1968 samt lade 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 24 køer + opdræt, desuden er der 8 søer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsiloer.KOUDALVE3 8, VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463659.MARTIN LETH, gårdejer, født den 19.-8.-1912, søn af Maren og Anders Leth, gift den 9.-3.-1941 med Anna 3ensen, datter af 3en- sine og Peder 3ensen. Parret har datteren Inger Marie, født den 30.-10.-1947.M.L. overtog gården i 1947 efter sine forældre, Maren og Anders Leth.



-33-Matr. nr. 2a m.fl. Areal 23 ha., heraf 3 ha. skov og 1,5 ha. eng.Stuehuset er moderniseret i 1975, kostald opført 1956, svinestald og lade 1957 og maskinhus 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der findes 1 traktor og kornsilo.KRAGELUNDVEJ 6, "KRAGELUNDGÅRD", HVORSLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 464105.JOHAN AMDISSEN SONNE, gårdejer, født den 9.-1.-1939, søn af Ida Marie og Knud Sonne, gift den 8.-6.-1963 med Aase Abildgaard Klausen, født den 25.-11.-1942, datter af Ellen og Ejnar Klausen. Parret har børnene: Knud, født den 18.-2.-1964, Anette, født den 10.-7.-1966 og Marlene, født den 10.-9.-1969.AA.S. er vært for Forsamlingshuset.J.A.S. overtog gården i 1963 fra sine forældre, Ida Marie og Knud Sonne, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 364.700. Areal 26,7 ha., heraf tilkøbt ca. 6 ha., der er ca. 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført 1860 og restaureret i 1976, kostald og lade opført 1908, spaltestald 1951 og maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo og halmfyr.

den 1.-4.-1983 fra Poul Erik Sørensen.

KRÆMMERVEJEN 17, VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-964078. KRESTEN KJELDSEN, gårdejer, født den 2.-5.-1944, søn af Jen- sine og Magnus Kjeldsen, gift den 23.-6.-1973 med Hanne Jørgensen, født den 24.-10.-1952, datter af Anne Margrethe og Christian Jørgensen. Parret har børnene: Lene, født den 12.-10.-1974, Vinni, født den 21.-8.-1977 og Ida, født den 30.-6.-1985.Kresten Kjeldsen overtog gårdenMatr. nr. 28d m.fl. Ejendomsskyld 1.564.900. Grundskyld 267.400. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1971, svinestalde opført 1924, 1968 og 1984, lade 1983. Gården drives med en svineproduktion på 135 søer, der produceres ca. 2.000 torvegrise og 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo. Der er ca. 500 timers fremmed arbejdskraft årligt. K.K. ejer og driver også "Kildevang", Dejehøjvej 20.KRÆMMERVEJEN 18, "BIRKELY", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463186.SØREN MØLLER, gårdejer, født den 13.-3.-1948, søn af Karen Margrethe og Alfred Møller.S.M. er ingeniør. Han overtog gården i 1986 fra Jens Christensen.Matr. nr. 50a m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 227.000. Areal 17,3 ha.Stuehuset er opført 1915, kostald, svinestald og lade ligeledes 1915 og maskinhus 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.KRÆMMERVEJEN 20, "KARENS MINDE", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463831. VERNER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 14.-7.-1927, søn af Kristine og Kristian Holger Christensen, gift den 2.-12.-1952 med Tove Sørensen, født den 8.-2.-1933, datter af Kirstine Sørensen. Parret har børnene: Inger, født den 2.-8.-1954, Elin, født den 28.-7.1957 og Finn, født den 1.-12.1960.



-M-

torer og 1 plansilo, maskinstation bruges til høst.

Verner Christensen overtog gården den 19.-11.-1952 fra Gunnar Høegh.Matr. nr. 191 m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 122.100. Areal 8,4 ha.Stuehuset er opført 1965, lade 1954, hønsehus 1957, kostald og s vinestald 1968, svinestald 1973 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 2 trak-
KRÆMMERVEJEN 22, "HVIDS MINDE", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463165.JØRGEN STAUNSBÆK, gårdejer, født den 12.-5.-1955, søn af A- strid og Peter Stavnsbæk, gift den 23.-7.-1983 med Anna Mortensen, født den 25.-2.-1953, datter af Ly dia og Viggo Mortensen. Parret har sønnen Philip, født den 27.-4.-1986.A.S. er lærer.J.S. overtog gården i 1983 fra Kristian Møller.Matr. nr. 19k m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 260.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. eng og mose. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1985, kostald opført 1926 og lade 1963. Gården drives som grøntsagsgartneri, salgsafgrøderne er korn, ærter og grøntsager. Der findes 4 traktorer og markvandingsanlæg. Der bruges ca. 200 timers fremmed arbejdskraft årligt.

Matr. nr. 29a m.fl. Areal 30,8 ha.

KRÆMMERVEJEN 26, "MOSEGÅRDEN", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463683.MARGRETHE og PETER NIELS PEDERSEN, gårdejere.P.N.P. er født den 20.-9.-1905, M.P. er født den 3.-6.-1903, begge børn af Mette Marie og Niels Pedersen.Søskendeparret overtog gården i 1940 efter deres far, Niels Pedersen, nuværende ejere er 4. generation på gården.Stuehuset er opført 1900, lade 1868, svinestald 1900, kostald 1910 og maskinhus 1936. Jorden er bortforpagtet. Indtil 1987 var der en mølle på gården.KRÆMMERVEJEN 28, "FREDERIKS HEDEGÅRD", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463682.MOGENS BONDE, gårdejer, født den 1.-12.-1951, søn af Milla og Gunnar Bonde, gift



-35- den 29.-11.1986 med Gitte Kristensen, født den 5.-6.-1958, datter af Lis og Knud Kristensen. Parret har børnene: Jesper, født den 1.-11.-1982 og Morten, født den 15.-7.-1987.Gitte Bonde er butiksassistent. Mogens Bonde overtog gården i 1986 fra sin far, Gunnar Bonde. Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 183.000. A- real 13,4 ha., deruden er der for- pagtet 8,8 ha.Stuehuset er opført 1906 og restaureret i 1978, kostald opført 1953, svinestald og lade 1954, maskinhus 1969, sostald 1979 og klimastald 1985. Gården drives med en svineproduktion på 120 søer, der produceres ca. 2.000 torvegrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KRÆMMERVEJEN 32, VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-464127. MARIUS JØRGENSEN, gårdejer, født den 27.-7.-1927, søn af Julia og Fr. Jørgensen, gift den 7.-5.- 1954 med Helene Hansen, født den 15.-12.-1932, datter af Niko- line og Hans Hansen. Parret har børnene: Kirsten, født den 24.- 6.- 1956, Gerda, født den 26.-4.- 1960, Birthe, født den 12.-8.-1963 og Christian, født den 29.-12.- 1969.H.J. er ringer og graver.M.J. er chauffør. Han byggede gården i 1954.Matr. nr. 28x. Areal 9,2 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1954, kostald 1954 og maskinhus 1963. Jorden er bortforpagtet.KÆRVEJ 1, "BROKGÅRDEN", DANSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06682997.BJARNE JENSEN, gårdejer, født den 9.-11.-1956, søn af Jenny og Gunnar Jensen, gift den 21.-1.- 1978 med Kitty Th. Pedersen, født den 7.-12.-1957, datter af Jytta Marie og Henning Pedersen. Parret har børnene: John, født den 24.-10.-1976, Jan, født den 22.-1.-1981 og Ane, født den 2.-6.-1984.K.J. er specialarbejder.B.J. overtog gården i 1982 fra Henry Madsen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 290.100. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1929, svinestald 1904, kostald og lade 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer og 35 stk. opdræt, alle af blandet race, desuden produ-



-36- ceres der ca. 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, gylletank og kornsilo, der bruges maskinstation til høst.KÆRVEJ 4, DANSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-680165.INGA og PER ELGAARD PEDERSEN, gårdejere.P.E.P. er født den 20.-12.-1944, søn af Jenny og Egon Pedersen, gift den 30.-1.-1966 med Inga Larsen, født den 4.-3.-1945, datter af Dagmar og Jens Larsen. Parret har børnene: Jørgen, født den 31.-7.-1966, Claus, født den 7.-10.-1968 og Torben, født den 20.-9.-1972.Parret overtog gården i 1982 fra Anton Rasmussen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 283.700. Areal 22,8 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 24 ha.Stuehuset er opført 1871 og restaureret 1988, kostald opført 1914 og moderniseret 1987, lade opført 1860 og restaureret 1986 samt maskinhus opført 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plansilo med tørreri og plansilo til ensilage.KÆRVEJ 7, "BØGEBJERG", DANSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-681705.LARS WURGLER HANSEN, gårdejer, født den 3.-9.-1933, søn af Karen og Ejler Wiirgler Hansen, gift den 2.-2.-1957 med Lis Nielsen, født den 20.-11.-1934, datter af Marta og B. Nielsen. Parret har børnene: Klaus, født den 13.-7.-1957, Jens, født den 17.-3.-1964 og Niels, født den 9.-4.-1972.L.H. er cand.phil.M.W.H. er læge. Han overtog gården i 1964 fra Kresten L. Jensen.Matr. nr. 11a m.fl. Areal 11,4 ha., desuden er der 19 ha. skov på særskilt matrikel. Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1972, udbygningerne bestående af kostald, s vinestald og lade opført 1890. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.

21.-8.-1960 og Erik, født den 15.-3.-1966.K.C. overtog gården den 5.-11.-1960 efter Ejler

LILLE THORUPVEJ 7, "HØJLUND", 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463109.KNUD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 12.-10.-1928, søn af Anna og Martin Christensen, gift den 16.-12.-1951 med Ruth Brandt, født den 13.-10.-1928, datter af Marie og Chresten Brandt. Parret har børnene: Gert, født den 13.10.-1953, Jette, født den 26.-3.1955, Tonny-Brian, født den 7.-3.1959, John, født denPedersen.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Areal 13,2 ha., heraf 1,5 ha. skov og eng.Stuehuset er opført ca. 1780, lade og svinestald 1782, kostald og maskinhus 1880. Gården har en besætning på 6 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LILLE THORUPVEJ 10, LILLE THORUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463239. MARTIN NØRGÅRD, gårdejer, født den 19.-11.-1930, søn af Mathilde og Anders Nørgaard, gift den 1.8.-1954 med Bodil Rohde, født den 25.-10.-1934, datter af Sofie og Peder Rohde. Parret har børnene: Sonja, født den 11.-1.-1956, Peter, født den 30.-6.-1957, Anders, født den 5.-1.-1959 og Lone, født den 13.-6.-1966.M.N. er medejer af en grusgrav i Sdr. Vinge. Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra Ingemann Nielsen.



-37- Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført 1914 og ombygget i 1978, svinestalde opført 1916 og 1932, lade 1969 og maskinhus 1979. Gården drives med en blandet besætning på 8 søer + opdræt, 30 geder + opdræt samt 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo.LILLE THORUPVEJ 16, "MOSEVANG", TERP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463204.PETER SIMONSEN, gårdejer, født den 5.-10.-1939, søn af Anna Kirstine og Poul Simonsen, gift den 17.-8.-1963 med Grete Risbjerg Johannesen, født den 5.-4.-1941, datter af Dagny og Thorkild Risbjerg Johannesen. Parret har børnene: Jane, født den 21.-9.-1972, Poul, født den 27.-3.-1977 og Linda, født den 26.-3.-1978.G.S. er dagplejemor.P.S. overtog gården den 9.-11.-1964 fra Laurits Pind Laursen.Matr. nr. 6k m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 88.900. Areal 7,5 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 8 ha.Stuehuset er opført 1915 og moderniseret i 1973, maskinhus opført 1870 og kostald 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 5 køer + opdræt, desuden er der 50 fedekalve af blandet race. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.LILLE THORUPVEJ 17, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463268.POUL RASK, boelsmand, født den 15.-7.-1927, søn af Kristine og Anders Pedersen Rask, gift den 26.-11.-1949 med Asta Inga Vester, født den 11.-6.-1924, datter af Karen og Emil Nielsen Vester. Parret har børnene: Arne Preben, født den 18.-1.-1952 og Karen Margrethe, født den 27.-4.-1956.P.R. er specialarbejder. Han overtog gården den 5.-10.-1953 fra Ejnar Pedersen. Matr. nr. 2x m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 81.700. Areal 5,6 ha.Stuehuset er opført 1860, staldbygningerne 1910 og lade 1937. Jorden er bortforpag- tet. Der findes 1 traktor.LYKKEVEJ 11, SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463639. EGON MADSEN, landmand, født den 1.-7.-1943, søn af Dagmar og Kristian Madsen, gift den 20.-10.- 1973 med Bodil Lindgaard, født den 23.-10.-1948, datter af Anna og Martin Lindgaard. Parret har børnene: Christian, født den 20.- 4.-1976 og Søren, født den 27.-1.- 1980.B.M. er kommuneassistent.E.M. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-9.-1973 fra sin far, Kristian Madsen.Matr. nr. It m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 94.200. Areal 6 ha., heraf 0,5 ha. granplantage.Stuehuset er opført 1923 og moderniseret 1976, staldbygningerne opført 1923 og moderniseret før 1961, maskinhus opført før 1961. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor og 1 plansilo.



-38- LYKKEVEJ 23, "DUEDAL", SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 686264.PALLE KRUGER, født den 5.-3.- 1943, søn af Margit og Sv. Aage Kruger, gift i 1969 med Pamela, født den 5.-9.-1942.P.K. er lærer.K.P. er eksportchef. Han overtog gården i 1972 fra Jens Nielsen. Matr. nr. 6d m.fl. Areal 7 ha., heraf 3 ha. plantage.Stuehuset er opført 1896 og moderniseret 1988, stalde opført 1896 og lade 1960. Gården har en besætning på 4 heste af Dansk Varmblod. Der findes 1 traktor.LYKKEVEJ 24, SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463033. HERMAN STEENSIG, landmand, født den 14.-1.-1926, søn af Jakobine og Niels Steensig, gift den 8.-10.-1953 med Hilda Sørensen, født den 8.-10.-1929, datter af Severine og Søren Sørensen Smed. Parret har børnene: Alice, født den 8.-7.-1954, Flemming, født den 27.-12.-1959 og John, født den 27.-7.-1961.H.S. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-4.-1948 fra sine forældre, Jakobine og Niels Steensig.Matr. nr. 2n m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 77.000. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført 1906, staldbygningerne ligeledes 1906 og tilbygget 1920 og 1954.Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.LÅDNEHØJVEJ 1, "NY KOUDAL", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463382.OLE ANDREASEN, gårdejer, født den 4.-1.-1946, søn af Rasine og Kronborg Andreasen, gift den 25.-1.-1969 med Maria Andersen, født den 23.-12.-1946, datter af Lilly og Christian Andersen. Parret har datteren Christina, født den 8.-11.-1983. M.A. døde i 1985.O.A. overtog gården i 1975 fra sin mor, Rasine Andreasen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 496.100. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. O.A. ejer og driver også ejendommen Forten 6, som ikke er omtalt i bogen.Stuehuset er opførtl914 og restaureret 1978, svinestaldene opført 1975, 1978, 1982, 1986 og 1987, maskinhus og lager 1914 samt lade 1975. Gården drives med en svineproduktion på 210 søer, der produceres ca. 4.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, 2 gylletank og plansilo. Der er ansat 1 fast medhjælper og desuden bruges der maskinstation til høst.LÅDNEHØJVEJ 8, "LANGAGERGÄRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463536.JENS AAGE KJÆRGAARD LAURITSEN, gårdejer, født den 12.-9.-1942, søn af Gerda og Thorvald Lauritsen, gift den 10.-7.-1965 med Irma Munk, født den 10.-8.-1941, datter af Dagmar og Poul Munk. Parret har børnene: Susanne, født den 12.-10.-1967 og Jens Peter, født den 12.-10.-1971.l.L. er sygeplejerske.



-39-J.AA.K.L. er i repræsentantskabet for slagteriet og medlem af Menighedstådet. Han overtog gården i 1965 fra Søndergaard Jensen.Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 465.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 25,2 ha., der er 1,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1976, kostald opført 1900, svinestald 1903, 1966 og 1977, lade 1958, kornhus 1969 og maskinhus 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 plansilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper.LÄDNEH0JVEJ 10, "BAUNHØJGÅRD", AMSTRUP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463549. SVEND ANDREASEN, gårdejer, født den 14.-5.-1936, søn af Mette og Jens Chr. Andreasen, gift den 21.-7.-1962 med Elin Valborg Simonsen, født den 15.-1.-1943, datter af Margrete og Chr. Simonsen. Parret har børnene: Kurt, født den 22.-4.-1965, Irene, født den 13.-6.-1967 og Thomas, født den 20.-4.-1971.E.V.A. er sylærerinde.S.A. er chauffør. Han overtog gården den 1.-11.-1967 fra Verner Johansson.Matr. nr. 4n m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 272.000. Areal 21,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Desuden er der forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1853 og restaureret 1974, kostald opført 1906, lade 1936, maskinhus 1938 og svinestald 1957. Gården drives udelukkende med planteproduktion af korn og raps. Der findes 3 traktorer og 1 gastæt silo, der bruges maskinstation til høst.MADS MØLLERSVEJ 7, "MAAGAARD", SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-464103. KAJ DALSGAARD LARSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1954, søn af Else og Godtfred Larsen, gift den 3.-3.-1983 med Lene Guldbrandt, født den 15.-1.-1957, datter af Asta og Per Guldbrandt. Parret har datteren, Lykke, født den 4.-10.-1984.K.D.L. er deltids lagerarbejder. Han overtog gården i 1985 fra Jens Aagaard.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 310.000. Areal 20 ha., heraf 3,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 9 ha.Stuehuset er opført 1920 og ombygget i 1930, svinestald opført 1925 og 1985, lade 1950. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MADS MØLLERSVEJ 10, SDR. VINGE, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463220.TAGE LANG, landmand, født den 8.-3.-1936, søn af Agnes og Søren Lang, gift den 10.-5.-1975 med Hanne H. Justesen, født den 13.- 8.-1942.H.L. er kontoroverassistent.T.L. er opsynsmand ved Fladbro Skov. Han overtog gården den 20.-4.-1967 fra Karl Aage Jakobsen.Matr. nr. 2p m.fl. Ejendoms-skyld 950.000. Grundskyld ca. 250.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt ca. 1 ha., ca. 2 ha.er eng.Stuehuset er opført 1903 og moderniseret i 1972, alle udbygningerne, bestående af kostald, lade og maskinhus, er opført i 1928. Gården drives med en fedekvægsbesæt- ning på 20 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo og kornmagasin.



-w-MONDRUPVEJ 33, "HØJGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966152.ERIK WINTHER, gårdejer, født den 14.-12.-1932, søn af Anna og Peter Winther, gift den 29.-3.-1960 med Anna Høj, født den 9.-4.-1933, datter af Petra og Nikolaj Høj. Parret har børnene: Vinni, født den 17.-6.-1961, Lis, født den 12.-9.-1964 og Niels Peter, født den 10.-5.-1968.E.W. overtog gården i 1960 fra Magnus Kristensen.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 224.800. Areal ca. 18 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha., der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1983, kostald og svinestald opført 1937, maskinhus og lade 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 17 køer og 17 stk. opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 12 søer og der produceres ca. 175 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til høst. MØDALSVEJ 8, "LINDEGÅRDEN", TERP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463513.EGON LUNDORFF MORTENSEN, gårdejer, født den 28.-12.-1921, søn af Agnete og Martin Mortensen, gift den 14.-7.-1946 med Anna Margrethe Pedersen, født den 14.-9.-1924, datter af Jensine Katrine og Niels Pedersen. Parret har børnene: Jørgen, født den 18.- 8.-1946, Henning, født den 8.-2.- 1948 og Finn, født den 11.-3.- 1957.E.L.M. overtog gården i forpagtning i 1962 og købte den i 1972 fra forældrene, Agnete og Martin Mortensen, nuværende ejer er 4. generation.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf 7 ha. skov og 7 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1900, lade 1870, svinestald 1900 og kostald 1941. Jorden er bortforpagtet. Der findes 2 traktorer.MØLLEVEJ 34, "MØLLEVANG", 8881 THORSØ, tlf. 06-966567.LARS NIELSEN, gårdejer og døgndrift, født den 30.-6.-1951, søn af Birgith og Knud Nielsen, gift den 30.-6.-1973 med Annie Danielsen, født den 1.-4.-1951, datter af Anna og Karl Danielsen. Parret har børnene: Irene, født den 12.-12.-1975 og Maria, født den 10.-3.-1978.A.N. er dagplejer.L.N. overtog gården i juni 1987 fra Anders Graae.Matr. nr. Ilak m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 30.600. Areal ca. 3 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1951, kostald opført 1913, maskinhus og hestestald 1951. Gården drives med en ammekobesætning på 2 køer + 2 stk. opdræt af racen Blåhvid, desuden er der 4 tyrekalve af racen SDM og 1 Blåhvid tyr.MÅRDALSVEJ 4, V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466220.ELIN MUUSMANN HANSEN, født den 23.-1.-1940, datter af Else og Jens Schmidt, gift den 17.-3.-1962 med Leif Hansen, født den 19.-1.-1938, søn af Elga og Henry Hansen. Parret har børnene: Michael, født den 13.-3.-1967, Helene, født den 14.- 7.-1972 og Kirsten, født den 9.-12.-1976.L.H. er revisor.E.M.H. overtog gården den 1.-10.-1974 fra Christian Kærgaard Hansen.Matr. nr. llh m.fl. Areal 13 ha., heraf 4,5 ha. skov og eng.



-41-Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1975, stald og lade opført 1918. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst. MÅRDALSVEJ 6, "ELMEGÅRD", V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466184.MAGNUS TOUGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1941, søn af Marie og Jens Tougaard Nielsen, gift den 8.-12.-1962 med Emmy Bonde, født den 5.-2.-1941, datter af Anna og Niels Bonde. Parret har børnene: Bent, født den 29.-6.-1963 og Lene, født den 22.-12.-1967.E.T.N. er plejehjemsassistent.M.T.N. overtog gården i 1964 fra Theodor Lorentsen.Matr. nr. 5r m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 250.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha., der er 2 ha. eng og 3 ha. skov. Desuden er der forpagtet 40 ha. Stuehuset er opført 1914 og moderniseret 1975, kostald og lade opført 1914, svine- stald 1930 og maskinhus 1975. Gården drives med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker.NØRREÅVEJ 4, "KJÆRGÅRD", V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466386.EJVIND GRØNDAL JENSEN, gårdejer, født den 16.-2.-1962, søn af Gudrun og Ernst Jensen, gift den 4.-7.-1987 med Birthe Jørgensen, født den 2.-11.-1966, datter af Asta og Johannes Jørgensen.B.J. er specialarbejder på Grund- foss.E.G.J. er formand for V. VellingVandværk. Han overtog gården den 15.-7.-1986 fra Allan Florin.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 352.800. Areal 36,3 ha., heraf ca. 6 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1973, svinestald ca. 1920 og 1972, kostald opført 1944 og lade 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, gylletank og plansilo. Maskinstation bruges til høst. NØRREÅVEJ 5, "MERTAGER- GÅRD", V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466015.CHRISTIAN CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 30.-9.-1961, søn af Birgit og Jens Oluf Christiansen, gift den 8.-5.-1986 med Dorte Hoka, født den 29.-11.-1962, datter af Elly og Martin Hoka. D.C. er økonomiassistent.C.C. overtog gården den 15.-5.- 1986 fra sine svigerforældre, Elly



-42- og Martin Hoka, nuværende ejer er 5. generation.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 453.000. Areal 47,5 ha., heraf 10 ha. eng og 5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1862 og restaureret 1982, kostald og lade opført 1930, ny kostald 1973 og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til høst. NØRREÅVE3 9, "KVOLBALLE- GÅRD", V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466035.MARIUS, LAURIDS og HENNY PEDERSEN, gårdejere.L.P. er født den 29.-4.-1922, M.P. er født den 21.-3.-1924 og H.P. født den 10.-7.1928, alle børn af Agnes Margrethe og Peder Thomas Pedersen.M.P. er omsorgskonsulent.De 3 søskende overtog gården i 1962 fra forældrene, de er 4.generation på gården.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 581.800. Areal 58 ha., heraf ca. 7 ha. eng og 7 ha. skov.Stuehuset er opført 1863 og restaureret 1980, hønsehus opført 1870, lade 1901, kostald 1914, hestestald, maskinhus og svinestald 1973 samt maskinhus igen i 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen DRK. Svineproduktionen er på 5 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Desuden er der 3 ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper.ORHOLMVE3 1, 8850 B3ERRINGBRO, tlf. 06-683433.OLE HVIID 3ENSEN, planteskoleejer, født den 18.-9.-1952, søn af Gudrun og Børge Hviid 3ensen, gift den 24.-1.-1977 med Aase 3akobsen, født den 6.-8.-1954, datter af Tove 3akobsen. Parret har børnene: Kamilla, født den 14.-9.-1978, Helene, født den 5.-3.-1980 og Annette, født den 8.-12.-1982.T.3. har en blomsterforretning i Bjerringbro.O.H.3. overtog gården den 15.-3.-1977 fra O. 3ensen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 204.700. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1985, lagerbygninger opført 1936, kølehuse 1987. Gården drives som planteskole med salg af frugttræer, roser, haveplanter og sirbuske. Der findes 4 traktorer, markvandingsanlæg og nødvendige maskiner til planteskolens drift. Der er ansat 7-10 medhjælpere.PITTEVE3 1, AIDT MARK, 8881 THORSØ.LEIF KIRKEGAARD SØRENSEN, født den 24.-6.-1931, søn af Kirstine og Niels Sørensen.L.K.S. overtog gården i 1970 fra Vagn Boskov Hansen.Matr. nr. 1 Ik & 5e. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 108.200. Areal 9,4 ha.Stuehuset er opført 1923, kostald ligeledes 1923, maskinhus 1980 og



-43-lade 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 10 køer og 15 stk. opdræt af blandet racen, desuden produceres der 40 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og kornmagasin. Maskinstation bruges til høst. PITTEVEJ 6, AIDT MARK, 8881 THORSØ, tlf. 06-966506.JENS KARL POULSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1949, søn af Agnete og Magnus Poulsen, gift den 3.-6.-1972 med Grete Pedersen, født den 4.-9.-1948, datter af Dora og Harald Pedersen. Parret har børnene: Brian og Frank, født den 15.-8.-1973 og Janni, født den 24.-5.-1977.J.K.P. overtog gården den 1.-7.- 1973 fra Aage Sørensen.Matr. nr. Ile m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 13,7 ha., der er 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 33 ha.Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1975, kostalde opført 1870 og 1979, lade 1976 og maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + 60 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.PITTEVEJ 18, "MOSEGÅRDEN", ASTRUP MARK, 8881 THORSØ, tlf. 06-966282.ALBERT SCHNEIDER SØRENSEN og FLEMMING SØRENSEN, gårdejere.A.S.S. er født den 27.-7.-1941, søn af Karen og Christian Marius Sørensen, gift den 13.-10.-1962 med Else Henningsen, født den 27.-7.-1940, datter af Kirstine og Henrik Henningsen. Parret har børnene: Flemming, født den 6.- Foto: Kastrup Luftfoto.10.-1963 og Lissi, født den 28.-2.-1969.A.S.S. overtog gården den 1.-7.-1966 efter Jørgen Dalsgaard Jensen, siden har sønnen Flemming Sørensen fået andel i gården, som i dag drives som I/S.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 607.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 7,7 ha.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1972, kostalde opført 1930 og 1974, ungdyrstalde 1980 og 1988, lade og svinestald 1930, ombygget til kalvestald i 1988, ny lade opført 1974 og 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer og 60 stk. opdræt, alle af racen SDM. Desuden opfedes der ca. 30 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo, plansilo til ensilage og genvindingsanlæg for varme.PRÆSTEVÆNGET 3, "VEJERSLEV SKOVGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-871448. KNUD KRISTIAN KNUDSEN, gårdejer, født den 30.-8.-1923, søn af Rasmus Peter Knudsen, gift med Agnes Kock, født den 26.-8.-1925, datter af Andreas Kock. K.K.K. er formand for vandværket i Vejerslev. Han overtog gården den 1.-3.-1964 fra sin far, Rasmus Knudsen.



-M- Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 196.000. A- real 14,5 ha., heraf 0,5 ha. eng og bakker og ca. 1 ha. beplantning.Alle bygninger er af ældre dato. Gården drives med en slagtesvine- produktion på ca. 50 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer og plansilo.
PRÆSTEVÆNGET 20, 8881 THORSØ, tlf. 06-871562.KARL HEDEGAARD, husmand, født den 22.-12.-1931, søn af Peder Hedegaard, gift med Inga Laisgaard Ramsdal, født den 12.-10.-1939, datter af Svend Ramsdal. Parret har børnene: Lisbeth, Birgitte og Hanne.I.H.L. er værtinde i Thorsø Pavillion.K.H. overtog gården den 1.-3.-1959 fra sin far, Peder Hedegaard.Matr. nr. Ig Vejerslev. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 96.600. Areal 8,2 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1923, udbygningerne bestående af stald og lade er opført 1923. Gården drives med en kvægproduktion på 10 køer, 1 so og 40 slagtesvin. Der findes 2 traktorer og kornsiloer, maskinstation bruges til markarbejdet.PRÆSTEVÆNGET 22, "SKOVLY", VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871503.VIGGO JUHL PETERSEN, husmand, født den 18.-12.-1906, søn af Lars Juhl Petersen, gift med Marie Kirstine Jensen, født den 26.-6.-1912, datter af Kristian Jensen. Parret har 3 børn.V.J.P. er forhenværende ringer og graver i Vejerslev Kirke, han fungerer stadig som afløser. Han overtog gården den 1.-3.-1935 fraMagnus Køge.Matr. nr. Ih Vejerslev. Ejendomsskyld 66.000. Grundskyld 14.800. Areal 7,5 ha., heraf 1 ha. eng og bakker.Stuehuset er opført 1923, udbygningerne bestående af kostald og lade er opført ligeledes 1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 2 traktorer. RANDERSVEJ 13, "HØJVANG", V. VELL1NG, 8900 RANDERS, tlf. 06-466071.KARL JOHAN BØTKER, gårdejer, født den 27.-5.-1926, søn af Kirstine og Frederik Bøtker, gift den 1.-5.-1954 med Elna Ballisager, født den 24.-10.-1928, datter af Mie og Frede Ballisager. Parret har børnene: Aksel, født den 26.-1.-1955, Else Marie, 



født den 10.-8.-1957, Kirsten, født den 2.-4.-1959 og Karl Frederik, født den 6.-2.-1967.K.J.B. har været i bestyrelsen og formand for slagteriet i 22 år. Han overtog gården i 1954 fra Peter Hansen.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 305.200. Areal 30 ha., heraf ca. 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1900, kostald 1943, lade 1945, svinestald 1954 og maskinhus 1961. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. årligt, desuden er der en kødkvægsbesætning på 14 Limousine-køer + opdræt. Der findes 2 traktorer og 2 kornsiloer. Maskinstation bruges til høst.RANDERSVEJ 15A, "AVLSGÅRD TIL PRÆSTEGÅRDEN I V. VELLING", V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466149.JENS PETER MØLLER, forpagter, født den 25.-8.-1956.J.P.M. er maskiningeniør. Han overtog forpagtningen den 1.-4.-1986 fra Aksel Bjerregaard.Areal 18 ha., heraf 2 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er restaureret 1917, stald opført 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.RANDERSVEJ 20, V. VELLING, 8900 RANDERS, tlf. 06-466192.CHRISTEN JENSEN, gårdejer, født den 12.-3.-1939, søn af Karen Margrethe og Niels Christian Jensen, bor sammen med Kirsten Pedersen.K.P. er sygehjælper.C.J. overtog gården i 1972 fra sin far, Niels Christian Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 656.500. Aral 55 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1970 og sidst ombygget i 1986, kostald opført 1934, lade og maskinhus 1965 samt svinestald 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.RANDERSVEJ 22, "BJERREGÅRD", V. VELLING, 8900 RANDERS.ERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 13.-8.-1932, søn af Anna og Søren Andersen, gift den 15.-10.-1955 med Anna-Liss Jeppesen, født den 24.-12.-1933, datter af Valborg og Ejnar Jeppesen. Parret har børnene: Birger, født den 15.-5.-1956, Hans, født den 30.-12.-1959, Søren, født den 2.-8.-1961 og Asger, født den 26.-7.-1965.E.A. overtog gården i 1961 fra sine forældre, Anna og Søren Andersen. Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 208.400. Areal 18,1 ha., heraf ca. 3 ha. eng.Stuehuset er ombygget 1967, lade opført 1932, kostald 1964 og roehus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 8 søer + slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer og kornsilo med tørringsanlæg. Maskinstation bruges til høst. REFSHOLMVEJ 1, GERNING, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06- 682020.AAGE MARKER, gårdejer, født den 31.-3.-1913, søn af Anne og Karl Marker, gift den 16.-5.-1944 med Rigmor Andersen, født den 2.-8.-1921, datter af Anne og Frederik Andersen. Parret har bør-



-46- nene: Anne Margrete, født den 16.-9.-1946, Birte, født den 7.-11.-1950 og Connie, født den 15.-9.-1957.AA.M. overtog gården i 1948 fra Elvin Chr. Sørensen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 160.200. Areal 12,8 ha., heraf tilkøbt 6,1 ha.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1987, kostald, svinestald og lade opført 1953 samt maskinhus 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor og 1 plansilo. Maskinstation bruges til høst.

30.-7.-1959.

RINGSØHØJVEJ 1, "ANNEXGÄRDEN", GERNING, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681750.OVE KIRKEGAARD, gårdejer, født den 26.-9.-1928, søn af Kirstine og Søren Kirkegaard, gift den 6.4.-1953 med Betty Jensen, født den 18.-4.-1933, datter af Matilde og Holger Jensen. Parret har børnene: Inger, født den 1 1.-12.1952, Niels, født den 28.-10.-1955, Jørn, født den 20.-9.-1957 og Hanne, født denO.K. overtog gården i 1956 fra sin far, Søren Kirkegaard, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 680.900. Areal 44 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1865 og restaureret 1966, kostald og lade opført 1907, lade restaureret 1939 og kostald 1978, svinestald og maskinhus opført 1964. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.RINGSØHØJVEJ 5, GERNING, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06- 681769.VAGN SØRENSEN, gårdejer, født den 27.-8.-1915, søn af Margrethe og Søren Peter Sørensen, gift den 19.-11.-1941 med Else Olsen, født den 19.-11.-1912, datter af Karen Marie Olsen. Parret har sønnen Søren Christian, født den 30.-5.- 1944.Vagn Sørensen overtog gården i 1941 fra Marius Mortensen.Matr. nr. 3c og 3b. Ejendomsskyld tilkøbt 1 ha. 480.000. Grundskyld 180.000. Areal 8,6 ha., herafStuehuset er opført 1905 og restaureret 1974, lade opført 1905, svinestald 1945, kostald 1957 og maskinhus 1968. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.RINGSØHØJVEJ 6, "DIGSGÅRD", GERNING, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-684805. PETER JOHANSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1956, søn af Ellen og Jens Christian Johansen.



-47- Peter Johansen overtog gården i 1981 fra Hans Træholt Frederiksen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 574.000. A- real 45,5 ha., heraf 0,5 ha. skov. Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1980, kostald, svinestald og lade opført 1930, fodermesterbolig 1930 og maskinhuse 1976 og 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der fin-des 1 traktor, del i mejetærsker, plansilo til korn og halmfyr. P.J. ejer og driver også"Rosenlund", Stærkærvej 88, Gerning.RINGSØHØJVEJ 7, HVORSLEV, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681813.BØRGE ANDERSEN, gårdejer, født den 22.-7.-1922, søn af Kirstine og Kristian Andersen, gift den 6.-5.-1950 med Elly Kristensen, født den 1.-9.-1927, datter af Bolette og Andreas Kristensen. Parret har børnene: Evan, født den 4.-4.-1956 og Leo, født den 27.-10.-1959.B.A. overtog gården i 1968 fra Hans Nygaard Pedersen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 223.500. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet ca. 4 ha.Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1975, svinestalde opført 1895, 1968 og 1972, lade 1958, maskinhuse 1974 og 1976. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.RINSØHØJVEJ 18, "ELMELY", GERNING, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-681744.JENS OLUF CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 3.-10.-1937, søn af Kirstine og Christian Christiansen, gift den 26.-11.-1960 med Birgit Antonsen, født den 19.-5.-1940, datter af Anna og Jens Antonsen. Parret har børnene: Christian, født den 30.-9.-1961, Lisbeth, født den 17.-12.-1963 og Jette, født den 2.-11.-1967.J.O.C. overtog gården i 1960 fra Magnus Godsk.Matr. nr. 7 m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 273.400. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 6,8 ha., der er 0,5 ha. mose.Stuehuset er restaureret 1965, kostald opført 1951, 1954 og 1974, svinestald opført 1964 og 1971, maskinhus 1979 og silohus 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 30 søer, der produceres ca. 550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo til korn og indvendig silo til ensilage. Maskinstation bruges til høst.SALLVEJ 12, "SØNDERGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966406.JENS PEDER RAVN, gårdejer, født den 15.-8.-1942, søn af Laurits Ravn, gift den 17.-3.-1973 med Anna-Lise Kristiansen, datter fa Johannes Kristiansen, Vellev. Parret har børnene: Hanne, født den 17.-7.-1973 og Peter, født den 16.-8.-1977.



-48-J.P.R. overtog gården den 1.-6.-1971 fra Markus Pedersen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 568.800. Areal 38,3 ha., heraf tilkøbt 13 ha.Stuehuset er opført 1900, kostald og lade ligeledes 1900, senere omforandret og udvidet, maskinhus og kostalde opført 1973 samt svinestald 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + 70 stk. opdræt, der opfedes ca. 20 tyrekalve årligt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 søer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank med skrabeanlæg og 1 kornsilo.SALLVEJ 19, "THORSØGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966439.KURT SØRENSEN, gårdejer, født den 23.-11.-1940, søn af Vera og Peter Sørensen, gift den 15.-8.-1970 med Erna Sørensen, født den 4.-1.-1945, datter af Sørine og Jørgen Sørensen. Parret har børnene: Charlotte, født den 28.-1.-1971 og Mette, født den 26.-6.-1972.E.S. er kontorassistent.K.S. overtog gården i 1971 fra Ole Sørensen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 450.000. Areal 31 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1975, gården er blevet genopført efter en brand i 1988, bygningerne består af 2 s vinestalde og 1 lade, desuden er der maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion på 130 søer, der produceres ca. 2.500 torvegrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, gylletank, tårnsilo til korn, samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.SKJESBJERGVEJ 34, "VELLEV NEDERGÅRD", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463646.FRANDS JØRGEN PETERSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1931, søn af Gudrun og Hakon Petersen, gift den 3.-6.-1963 med Elly Kjærsig, født den 11.-3.-1939, datter af Birgitte og Aage Kjærsig. Parret har børnene: Lars, født den 18.-1.-1963, Bodil, født den 25.-4.-1965, Lene, født den 27.-5.-1967 og Torben, født den 23.-8.-1977.F.J.P. overtog gården den 20.-8.-1963 fra Niels Karl Sørensen.Matr. nr. 11b. Areal 48 ha. Desuden er der forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1973, svinestalde opført 1906 og 1972, lade 1906, kostald 1955, maskinhus 1964 og spaltestald 1970. Gården drives med en amme- kobesætning på 24 stk., alle af racen Hereford. Desuden er der en slagtesvineproduk- tion på 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, gylletank og gastæt silo. Maskinstation bruges til høst.SKJESBJERGVEJ 46, "OVERMØLLEGÅRD", 8870 LANGÅ, tlf. 06-461482.STEEN AMDISEN, gårdejer, født den 14.-5.-1943, søn af Elisbeth og Amdi Amdisen, gift den 24.-6.-1967 med Inge Christensen, født den 4.-9.-1943, datter af Kirstine og Johan Christensen. Parret har børnene: Birgitte, født den 17.-3.-1968, Helle, født den 1.-5.-1969 og Rikke, født den 1.-10.-1974.I.A. er kontorassistent.S.A. er i bestyrelsen for landboforeningen. Han overtog gården den 1.-1.-1978 fra sine forældre, Elisbeth og Amdi Amdisen, nuværende ejer er 4. generation på gården. Matr. nr. 54a. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 481.600. Areal 56,7 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 10 ha. skov, 7 ha. eng og 5 ha. andet. Desuden er der forpagtet 35 ha.Stuehuset er opført 1792 og restaureret 1980, kostald, spaltestald og lade opført 1975 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer og 130 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, gastæt silo og plansilo til ensilage. På gården er der ansat 1 fodermester.



-49- SKOLEGADE 17, "WESSLÅLUND", TUNGELUND, 8881 THORSØ, tlf. 06-966117.KRISTEN SCHØLER KRISTENSEN, gårdejer, født den 25.-3.- 1933, søn af Anne Mette og Kristian Schøler Kristensen, gift den 10.-9.-1960 med Jytte Marie Clausen, født den 18.-7.-1942, datter af Ingeborg og Karl Clausen. Parret har børnene: Inge-Met- te, født den 6.-3.-1961, Peder-Kri- stian, født den 16.-2.-1964,Anne-Gitte, født den 2.-6.-1966 og Lars-Erik, født den 19.-11.-1972.K.S.K. er familieplejer. Han overtog gården den 16.-6.-1960 fra forældrene, Anne Mette og Kristian Schøler Kristensen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 253.900. Areal 17,2 ha., heraf 2 ha. skov. Stuehuset er opført 1861 og 1893, restaureret i 1965, kostald opført 1905, maskinhus og værksted 1952, svinestald 1941, lade 1955 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 13 køer + 3 stk. opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en kødkvægsbesætning med 1 tyr, 1 ko med kalv af racen Hereford, desuden 6 af blandet race samt 20 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.Der findes 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.SKOLEGADE 26, "BAKKEGÅRDEN", 8881 THORSØ, tlf. 06-966468.KAJ MANN JENSEN, gårdejer, født den 5.-8.-1935, søn af Petrea og Niels Mann Jensen, gift den 9.-6.-1962 med Kirsten Jensen, født den 24.-11.-1933, datter af Frida og Henning Vindskov Jensen. Parret har børnene: Annemette, født den 19.- 6.-1954, Søren, født den 22.-9.-1959, Helle, født den 12.-2.-1963 og Anders, født den 16.-12.-1967.K.M.J. overtog gården den 1.-5.-1960 fra sin far, Niels Mann Jensen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 292.800. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1984, svinestalde opført 1968, 1974 og 1976, lade 1976. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer, der produceres ca. 1.300 torvegrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr, desuden er der genvindingsanlæg for varme.SKOVDALSVEJ 9, "SKOVDALSGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966655.JØRGEN CLAUSEN, gårdejer, født den 31.-12.-1940, søn af Petra og Karsten Clausen, gift den 10.-10.-1964 med Ellen Margrethe Pedersen, født den 2.-10.-1946, datter af Marie og Eskild Pedersen. Parret har børnene: Hanne, født den 29.-1.-1965 og Lone, født den 27.-11.-1972.E.M.C. er konsulent.J.C. er kontaktperson i 06-området for Herefordforeningen. Han overtog gården i 1982 fra sine svigerforældre, Marie og Eskild Pedersen.Areal 15,1 ha., heraf 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1985, stald og lade opført 1955 og maskinhus 1985. Gården drives med en besætning på ca. 10 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, desuden er der en ammekobesætning på 10 køer + opdræt, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og kornmagasin. Maskinstation bruges til høst.



-50- SLOTSVEJ 2A, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463285.BØRGE MIKKELSEN, landmand, født den 30.-9.-1927, søn af A- strid Clara og Holger Peder Michael Mikkelsen, gift den 12.-11.- 1952 med Aase Irene Madsen, født den 3.-1.-1929, datter af Johanne og Viggo Madsen. Parret har datteren Hanne, født den 12.- 4.-1961.B.M. overtog gården den l.-ll.- 1955 fra Anders Heegaard.Matr. nr. laa m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 160.000. Areal 15,2 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1923 og tilbygget 1986, kostald, svinestald og garage opført 1964, staklade 1968 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 8 søer. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SLOTSVEJ 7, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-464563.ARNE OTTO RASMUSSEN, vognmand, født den 3.-8.-1944, søn af Marie og Jens Rasmussen, gift den 18.-11.-1967 med Sonja Pedersen, født den 17.-9.-1949, datter af Lilly og Ejnar Pedersen. Parret har børnene: Susanne, født den 19.-3.-1968, Claus, født den 24.-11.-1969, Anette, født den 28.-3.-1971 og Jesper, født den 17.-10.-1979. A.O.R. er vognmand. Han overtog gården den 1.-7.-1987 fra Edgar Lynnerup.Matr. nr. lai. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 97.000. Areal 7 ha., heraf ca. 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1974, stald opført ca. 1933. Gården har en besætning bestående af heste, får og høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor.SLOTSVEJ 9, "KLARDAM", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-464362.RUD KONRAD LAURSEN, gårdejer, født den 18.-12.-1928, søn af Paula og Martin Laursen, gift med Margrethe Jensen, født den 29.-9.-1933, datter af Esther og Frederik Nielsen.M.L. er hjemmehjælper.R.K.L. er lagerforvalter. Han overtog gården i 1977 fra sine forældre, Paula og Martin Laursen.Matr. nr. lah. Areal 8 ha., heraf 4 ha. eng og plantage.Stuehuset er opført 1923 og ombygget 1978, stald opført 1923. Jorden er bortfor- pagtet.SLOTSVEJ 12, "ELLEH AVEGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463785.AKSEL BUCH-JEPSEN, gårdejer, født den 22.-9.-1943, søn af Sigrid og Niels Buch-Jepsen, gift den 9.-3.-1968 med Kirsten Rasmussen, født den 21.-6.-1945, datter af Elna og Jens Groth Rasmussen. Parret har børnene: Christian, født den 31.-10.-1968 og Mette, født den 4.-1.-1972.K.B.J. er sygeplejerske.A.B.J. er frøavlskonsulent. Han overtog gården den 1.-10.-1972 fra Verner Knudsen. Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 12 ha. skov. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1920 og ombygget 1976, udbygningerne er opbygget efter brand i 1950, maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og frø. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og plansilo.



-51-SLOTSVE3 19, "B ALDERSGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-464397.FLEMMING KRISTENSEN, deltids landmand, født den 22.-9.-1952, søn af Dagny og 3ohs. Kristensen, gift med Annette P. Mogensen, født den 23.-2.-1957, datter af Allis og Regnar Mogensen.A.P.K. er socialpædagog.F.K. er ingeniør og afdelingsleder på Grundfoss, han er medlem af husmandsforeningens bestyrelse. Han overtog gården den 1.-9.-1982 fra Kristian Baldersen. Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 85.000. Areal 8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1923 og ombygget 1978, stald opført 1923 og ombygget 1978. Gården har en fårebesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kartoffeloptager.SLOTSVE3 21, "RØNGEGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463708. NIELS og BIRGITTE BÆK, gårdejere.N.B. og B.B. overtog gården i 1975 fra Ussing, Ussing og Sta- berg.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 3.600.000. Grundskyld 882.000. A- real 94 ha., heraf tilkøbt ialt 57 ha., der er 25 ha. skov og 20 ha. eng. Desuden er der forpagtet 60 ha.Stuehuset er opført 1912, lade 1878, kostald og maskinhus 1978, ungdyrstalde 1984 og 85 samt løsdriftstald 1987. Gården drives med en ammekobesætning på 100 moderdyr + opdræt, alle af racen Hereford. Desuden er der en malkekobesætning på 17 køer + opdræt, alle af racen SDM. På ejendommen Røngevej 3 drives en svineproduktion på Rønge Svinefarm, besætningsstørrelsen er på 500 søer, der sælges både torvegrise og slagtesvin. Ejendomsskylden er på 6.500.000. og grundskylden 599.000. På gårdene er der 25 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rundballepresser, gylletank, 2 selvkørende markvandingsanlæg, plansiloer til korn, køresilo til ensilage, halmfyr og genvindingsanlæg for varme. Der er 5 mand ansat på ejedommene.SLUGTEN 1, "HOLMAGERGÅRD", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-966333.ERIK HALD 3ENSEN, gårdejer, født den 25.-2.-1946, søn af Minna og 3ens Peter 3ensen, gift den 24.-2.-1972 med Birthe Pedersen, født den 4.-12.-1945, datter af Oluf Pedersen. Parret har børnene: Preben, født den 24.-10.-1969, Henrik, født den 4.-6.-1973 og Annette, født den 14.-9.-1974.B.3. er lægesekretær.E.H.3. er maskinhandler. Han overtog gården i 1984 fra Kirsten Pedersen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1984, kostald og svinestald opført 1910, lade 1950 og maskinhus 1974, desuden er der opført harehus og minkhaller i 1988. Gården drives med en ammekobesætning på 22 ammekøer og 35 stk. opdræt af racen Limousine. Desuden produceres der 450 slagtesvin årligt. Der er 300 minktæver og 40 harer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og plansilo til ensilage. Gården drives sammen med "Ulstrup Søndergård", Slugten 4.SLUGTEN 4, "ULSTRUP SØNDERGÅRD", 8860 ULSTRUP. ERIK HALD 3ENSEN, gårdejer, omtales under Slugten 1. E.H.3. overtog gården i 1985 fra Egon Nielsen.



-52-Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 338.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1827 og restaureret 1972, kostald, svinestald og lade opført 1928 og maskinhus 1910. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og frøgræs. Der findes 1 plansilo.SNUHØJVEJ 10, "KNUDS MINDE", VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871419.RASMUS DIDERIKSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1940, søn af Ejvind Dideriksen, gift den 13.-5.-1967 med Erna Iversen, født den 18.-4.-1945, datter af Egon Iversen, Sall. Parret har børnene: Erik, født den 16.-11.-1967 og Anna Sofie, født den 4.-7.-1971. R.D. er i kommunalbestyrelsen i Hvorslev Kommune, i kredsledelsen for DLG i Bjerringbro og Viborg. Han overtog gården den 1.-8.-1968 fra sin far, Ejvind Dideriksen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1888. Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 650.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1860, hestestald og lade 1920, kostald 1973, maskinhus 1975 og ungdyrstald 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 55 køer, 71 kvier og 26 tyrekalve, alle af racen SDM, desuden produceres der ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 2 gylletanke og kornsilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SNUHØJVEJ 11, VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871136.HENNING POULSEN, gårdejer, født den 2.-7.-1947, søn af Ebbe Poulsen, Brædstrup, gift den 7.-7.-1973 med Inge-Lise Wurtsen, født den 3.-5.-1950, datter af Ejner Wurtsen, Sinding. Parret har børnene: Lars, født den 9.-3.-1975 og Tove, født den 15.-7.-1978.I.L.P. er lærer.H.P. er medhjælper ved Svenstrup Planteskole. Han overtog gården den 1.-8.-1985 fra Gunnar Laursen.Matr. nr. 8k Vejerslev. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 86.200. Areal 6,6 ha. Stuehuset er opført 1931, udbygningerne ligeledes 1931 og lade 1967. Gården drives med en kaninproduktion på 100 stk., der opfedes ca. 350 kaniner årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og 1 vindmølle på 22 kw.

9.-1960 og Orla, født den 20.-7.-1962.V.J. har arbejdet forskellige steder, bl.a. på

SNUHØJVEJ 13, VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871408. VAGN JENSEN, deltids landmand og husmand, født den 14.-10.- 1927, søn af Magnus Jensen, gift den 3.-11.-1951 med Inger Elise Pedersen, født den 28.-10.-1931, datter af Kresten Peder Pedersen. Parret har børnene: Erik, født den 1.-3.-1952, Peder, født den 25.-7.-1953, Birte, født den 15.-11.-1956, Martin, født den 5.-5.-1958, Viggo, født den 24.-savværk, møbelfabrik og mejeri. Hanovertog gården den 11.-12.-1964 efter Niels Bjørn.Matr. nr. 8h. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 82.300. Areal 6 ha.Stuehuset er opført 1931, kostald og lade ligeledes 1931 og omforandret i 1976, nyt maskinhus opført 1979. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.SNUHØJVEJ 18, 8881 THORSØ, tlf. 06-671492.SØREN KJÆR, husmand, født den 4.-12.-1910, søn af Magnus Kjær, gift den 4.-12.-1935 med Ida Nørregaard Jensen, født den 22.-1.1913, datter af Johannes Jensen, Bjerringbro. Parret har børnene: Bent, født den 3.-5.-1934, Inger, født den



-53- 10.-11.-1938, Mogens, født den 4.-6.-1941, Jørgen, født den 20.- 11.-1949 og Fin, født den 18.-4.- 1952.Søren Kjær har været kværnbilder og i husmandsforeningens bestyrelse. Han overtog gården den 1.- 10.-1935.Matr. nr. 9ae.Stuehuset er opført 1923, kostald og lade ligeledes 1923 og tilbygget 1950. Jorden er lejet ud.
SNUHØJVEJ 20, 8881 THORSØ, tlf. 06-966646.HANS RASMUSSEN, husmand, født den 22.-2.-1924, søn af Rasmus Rasmussen, gift den 8.-5.-1954 med Asta Mikkelsen, født den 16.- 3.-1929, datter af Marius Mikkelsen, Grønbæk. Parret har børnene: Inger Marie, født den 23.-8.- 1954, Hans Henrik, født den 3.-10.-1955, Thorkild, født den 4.-5.-1958 og Lene, født den 21.-8.-1964.A.R. arbejder på plejehjem.H.R. har været fabriksarbejder siden 1970. Han overtog forpagtningen af gården den 1.-3.-1953 og købte den den 11.-12.-1961 fra sin far, Rasmus Rasmussen.Matr. nr. 10b og 10c. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1924, kostald og lade 1888. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor. STÆRKÆRVEJ 79, STÆRKÆR, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06- 682313.JENS ANDREAS JENSEN, gårdejer, født den 6.-6.-1928, søn af Marie og Alfred Marius Jensen, gift den 7.-5.-1960 med Karin Knudsen, født den 26.-1.-1941, datter af Jenny og Laurits Knudsen. Parret har børnene: Anne- Marie, født den 4.-4.-1961, Hanne, født den 7.-5.-1962 og Jens Erik, født den 17.-4.-1964.K.J. er rengøringsassistent.J.A.J. overtog gården den 1.-11.-1961 fra Niels Pedersen.Matr. nr. 11a. Areal 25 ha., heraf 3 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1875 og restaureret 1975, kostald opført 1870, lade 1965, svinestald 1969 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægbesætning på 17 stk. opdræt, desuden er der 4 søer, der produceres ca. 90 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.



-M-STÆRKÆRVEJ 83, "GRANHOLDT", 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-683815.SIGURD SØNDERGAARD, gårdejer, født den 8.-2.-1919, søn af Kirstine og Hans Søn- dergaard, gift den 13.-11.-1948 med Agnes Andersen, født den 5.-8.-1927, datter af Martine og Anders Andersen. Parret har børnene: Hans Kurt, født den 23.-11.-1949 og Birthe Margrethe, født den 19.-3.-1953.S.S. overtog gården i 1945 fra sine forældre, Kirstine og Hans Søndergaard.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 150.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1982, kostald opført 1914, lade 1926 og maskinhus 1958. Jorden er bortforpagtet.STÆRKÆRVEJ 84, "BIRKELY", GERNING, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-683005. SØREN CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født den 17.-1.-1946, søn af Johanne og Viggo Andersen, gift den 9.-12.-1967 med Ida Marie Heller, født den 8.-2.-1947, datter af Sine og Børge Heller. Parret har børnene: Palle, født den 23.-1.-1969 og Claus, født den 14.-4.-1971.I.M.A. arbejder på vaskeri.S.C.A. er driftsleder. Han overtog gården i 1977 fra sine forældre, Johanne og Viggo Andersen.Areal 19,1 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1967, kostald, svinestald og lade opført 1915 og maskinhus 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.STÆRKÆRVEJ 85, STÆRKÆR, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-683486.JENS DEICHMANN BISGAARD, født den 8.-5.-1950, søn af Anna og Fritz Deichmann Bisgaard, bor sammen med Kirsten Dahl, født den 3.-10.-1946, datter af Agnethe og Christian Dahl. Parret har børnene: Trine, født den 15.-5.-1979 og Christian, født den 29.-12.-1983.K.D. er sygemedhjælper.J.D.B. er repræsentant. Han overtog gården den 1.-4.-1980.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 158.400. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 20 ha.Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1982, kostald og lade opført 1915 samt maskinhus 1950. Gårdens besætning er på 5 søer og 20 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.STÆRKÆRVEJ 87, "GRANLY- GAARD", STÆRKÆR, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06681701.CHRESTEN H. THORSEN, gårdejer, født den 21.-8.-1931, søn af Fanny og Jens H. Thorsen, gift den 3.-3.-1963 med Ebba Nielsen, født den 5.-6.-1931, datter af Christian Nielsen. Parret har børnene: Jens, født den 21.-9.-1964, Lise, født den 20.-9.-1966, Ole, født den 19.-5.-1968 og Tina, født den 30.-5.-1970.C.H.T. overtog gården den 19.-6.-1962 fra Anders Olesen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 413.900. Areal 40 ha., heraf 10 ha. marginaljord.Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1964, svinestald opført 1900, lade 1935, maskinhus 1942 og kostald 1964. Gården drives med en ammekobesætning på 32 køer og 15 stk. opdræt, alle af racen Charolais, desuden er der 10 søer, der produceres ca.



-55- 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og kornsilo, maskinstation bruges til høst.STÆRKÆRVEJ 88, "ROSENLUND", GERNING, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-684805. PETER JOHANSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1956, søn af Ellen og Jens Christian Johansen.P.J. overtog gården i 1986 fra Arthur Pedersen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 491.700. Areal 39,5 ha., heraf 3,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1876 og restaureret 1978, kostald og svinestald opført 1875, lade og maskinhus 1930 samt fodermesterbolig 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Gården drives sammen med Ringsøhøj- vej 6, Gerning.SØNDERGADE 9, "THORSØ OVERGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966106.JEPPE MORTENSEN, gårdejer, født den 8.-10.-1958, søn af Krista og Oskar Mortensen, gift den 14.-7.-1987 med Anne-Grethe Madsen, født den 26.-8.-1960, datter af Anna og Andreas Madsen. Parret har børnene: Lilly, født den 8.-10.-1980 og Anna- marie, født den 10.-9.-1987.A.G.M. er køkkenassistent.J.M. er i bestyrelsen for husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-5.-1983 fra Henning Kjeldsen.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 250.900. Areal 16,2 ha. Desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1972, kostald, kalvestald og lade opført 1919, kostalden er restaureret i 1980, lade opført 1980 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer og 80 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank og genvindingsanlæg for varme.SØNDERGADE 11, FUTTING, 8881 THORSØ, tlf. 06-966413. JØRGEN MADSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1919, søn af Kristine og Anton Madsen, gift den 27.-2.1954 med Mary Nielsen, født den 30.-1.-1931, datter af Marie og Kresten Nielsen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født den 15.2.-1955, Ane Marie og Jens Anton, født den 1.-3.-1958 og Søren Christian, født den 28.-9.1972.M.M. er i husholdningsudvalget for husmandsforeninger.J.M. overtog gården i 1953 fra sin far, Anton Madsen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 250.600. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Desuden er der forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1961, svinestald omkring 1880, kostald 1954, lade 1960 og maskinhus 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.SØNDERGADE 18, "FUTTING KÆRGÅRD", FUTTING, 8881 THORSØ, tlf. 06-966622. SVEND ERIK PEDERSEN, gårdejer, født den 3.-4.-1946, søn af Gerda og Peder Pedersen, gift den 22.-11.-1969 med Minna Larsen, født den 7.-11.-1946, datter af Anna og Rasmus Larsen. Parret har børnene: Flemming, født den 18.-6.-1972 og Lisbeth, født den 24.-2.-1976.



-56-S.E.P. overtog gården den 15.-11.-1978 fra Verner Christiansen.Matr. nr. 3c m.fl. Areal 32,8 ha.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1982, svinestald opført 1920, kostald 1964 og restaureret 1987, lade opført 1975 og maskinhuse 1980 og 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 malkekøer og 60 stk. opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. SØNDERGADE 20, "FUTTING- GÅRD", FUTTING, 8881 THORSØ, tlf. 06-966388.JØRGEN SKOVSEN JENSEN, gårdejer, født den 21.-8.-1941, søn af Kristine og Alfred Jensen. J.S.J. er i repræsentantskabet for Hammel Landboforening. Han overtog gården den 11.-6.-1971 fra Niels Jørgen Pedersen.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 713.300. A- real 50 ha.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1950, kalvestald opført 1900, kostald 1906, kviestald 1925 og lade 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer og 85 stk. opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 2 jyske hopper. Der findes 3 traktorer og kornsilo. På gården er der ansat 1 fuldtids og 1 deltids medhjælper.TERP SKOVVEJ 10, "BAKKEHØJ", TERP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-464002.KRISTIAN TIND, gårdejer, født den 20.-6.-1920, søn af Marie og Peter Tind, gift den 12.-9.-1945 med Karla Johannessen, født den 6.-10.-1922, datter af Sørine Margrethe og Karl Johannessen. Parret har børnene: Inger Margrete, født den 16.-5.-1946, Knud Erik, født den 10.-8.-1947 og Ivan Peter, født den 13.-11.-1955.Parret er pensionister. De overtog gården den 1.-3.-1952 fra Juhl Jensen.Matr. nr. 9d. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 74.600. Areal 7,5 ha.Stuehuset er opført 1922 og moderniseret i 1980, alle udbygninger er opført i 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.TERP SKOVVEJ 12, TERP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463240.KRESTEN LINDGAARD, gårdejer, født den 14.-2.-1913, søn af Maren og Niels Lind- gaard, gift den 14.-9.-1937 med Agnete Sørensen, født den 14.-9.-1910, datter af Anna og Søren Sørensen. Parret har børnene: Jørgen, født den 23.-2.-1938, Birthe, født den 1.-4.-1940, Anny, født den 7.-1.-1946 og Lis, født den 3.-4.-1951.K.L. byggede selv gården i 1937.Matr. nr. le m.fl. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 10 ha. skov og 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1937, alle udbygninger bestående af kostald, svinestald og lade er opført i 1937. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.THORSGADE 19, "ØSTERGÅRD", 8881 THORSØ, tlf. 06-966053.AKSEL KRISTENSEN, gårdejer, født den 22.-12.- 1919, søn af Karen og KrestenNielsen Kristensen, gift den 3.-11.-1949 med Daisy Pedersen, født den 3.-11.-1927, datter af Anna og Johs. Pedersen. Parret har børnene: Finn, født den 29.-3.-1950, AnnaMarie, født den 12.-9.-1951, Kurt Johan, født den 16.-2.-1953, Kaj, født den 13.-2.- 1955 og Lis, født den 17.-8.-1957.



-57- Daisy Kristensen døde i 1988. Aksel Kristensen er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården i 1964 fra sin farbror, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 27 ha., desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1973, kostald, s vinestald og lade opført 1952 samt maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 23 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 300 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Sønnen er medhjælper på gården.TIDSELBJERGVEJ 1, "AIDT KÆRGÅRD", AIDT, 8881 THORSØ, tlf. 06-966064.ARNE HENRIKSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1919, søn af Katrine og Laurs Henriksen, gift den 12.10.-1946 med Tove Jensen, født den 15.-3.-1922, datter af Elvira og Rasmus Jensen. Parret har børnene: Ellen, født den 6.-12.-1946, Katrine, født den 1.-2.-1953, Svend Erik, født den 16.-10.-1955 og Knud, født den 30.-11.-1958.A.H. overtog gården den 1.-10.-1956 fra Thorvald Sørensen.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 275.000. Areal 16,3 ha., heraf 2 ha. skov, desuden er der forpagtet 6,5 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1965, kostald opført 1932, svinestald 1963, lade og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, højsilo, kornmagasin og halmfyr.

N.K.R arbejder på møbelfabrik.Han overtog gården den 1.-1.-1980 fra sin far, Max af nuværende ejers bedstefar, Niels Kristian Ravn.Matr. nr. 8d 9d. Areal 13,7 ha.

TINGVEJ 13, "HEDEBO", VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06- 871406.NIELS KRISTIAN RAVN, gårdejer, født den 1.-7.-1954, søn af Max Ravn, Vejerslev, gift den 9.-8.- 1986 med Marit Jensen, født den 6.-8.-1961, datter af Søren Jensen. Parret har børnene: Brian, født den 22.-9.-1981 og Mia, født den 5.-8.-1985.M.R. arbejder ved Toldvæsenet i Randers.Ravn. Gården blev bygget i 1907



-58-Stuehuset er opført 1907 og siden restaureret, alle udbygninger er opført 1907, hestestald omforandret til værksted og fyrrum i 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståendeaf hvede, ærter og byg samt juletræer til salg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. TINGVEJ 17, VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871418.AGNAR ELLEHEDE, husmand, født den 19.-6.-1913, søn af Thorvald Ellehede, Ungstrup, gift den 4.1.-1945 med Helga Risgaard, født den 4.-10.-1912, datter af Kristen Risgaard, Svingelbjerg. Parret har børnene: Thorvald, født den 19.6.-1949 og Grethe, født den 1.-5.1951.A.E. overtog gården den l.-ll.- 1950 fra Otto Ingvardsen.Matr. nr. 9f og 9x. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 85.400. Areal 5,6 ha.Stuehuset er opført 1906, kostald og lade 1906, lade udvidet 1962, ny svinestald opført 1968 samt maskinhus 1970. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor og kornsilo.TINGVEJ 19, VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871506.INGER RAVNHOLT og EDITH JENSEN.I.R. er født den 8.-6.-1911 og E.J. den 26.-9.-1924.De overtog gården den 5.-8.-1972 fra Aksel Nielsen.Matr. nr. 9i m.fl. Areal 8,8 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1907, kostald og lade ligeledes 1907 og ny kostald 1957. Jorden er forpagtet ud.TINGVEJ 23, "BIRKELY", VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06- 966213.HANS NIELSEN, gårdejer, født den 29.-3.-1919, søn af Martin Munk Nielsen, gift den 20.-5.-1951 med Ellen Jensine Nielsen, født den 25.-6.-1926, datter af Marius Valbjørn, Grønbæk. Parret har børnene: Ove, født den 16.-3.-1952, Bent, født den 17.-4.-1959 og Erik, født den 10.-7.-1962.H.N. overtog gården den 1.-3.-1948 fra Jørgen Sørensen.Matr. nr. 9h. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 162.300. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 6,4 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1908, kostald og lade ligeledes 1908, ny kostald 1952 og udvidet 1973. Gården drives med en ammekobesætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TINGVEJ 25, 8881 THORSØ, tlf. 06-966103.VIGGO SØRENSEN, gårdejer, født den 2.-9.-1941, søn af Niels Sørensen, gift den 25.-3.-1967 med Aase Hanne Østergaard Sørensen, født den 13.-7.-1946, datter af Harry Sørensen. Parret har børnene: Lotte, født den 8.-12.-1969 og Brian, født den 22.-11.-1976.



-59- Viggo Sørensen er i bestyrelsen for Hammel Landboforening. Han overtog gården den 1.-4.-1964 fra Niels Sørensen, gården er i 1906 udstykket fra Vejerslevgård.Matr. nr. 9g m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 205.000. A- real 16 ha., heraf tilkøbt ialt 10 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1906 og udbygget 1985, svinestald opført 1967, kostald 1972, ungdyrstald og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 malkekøer og ca. 100 stk. opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 15 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, vandingsmaskine og genvindingsanlæg for varme til stalden. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TINGVEJ 29, "DRØSTOFT", DRØS- BRO, 8881 THORSØ, tlf. 06- 966549.EMIL KJÆR, husmand, født den 7.-12.-1910, søn af Johannes Olesen Kjær.E.K. overtog gården den 1.-4.-1952 fra sin far, Johannes Olesen Kjær.Matr. nr. 13f 13k. Ejendomsskyld 380.000. Grundskyld 68.300. Areal5 ha., heraf lidt eng.Stuehuset er opført 1914 og senere moderniseret, kostald og lade opført 1914. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.TINGVEJ 36, "RAVNEGÅRD", VEJERSLEV, tlf. 06-871455.SVEND KRISTIAN RAVN, gårdejer, født den 30.-7.-1934, søn af Marie og Niels Ravn, Vejerslev, gift den 15.-6.-1958 med Inge Ravn, født den 19.-7.-1934, datter af Niels Ravn, Vellev. Parret har børnene: Anna Margrethe, født den 13.-12.-1958, tvillingerne Niels Henrik og Niels Jakob, født den 6.-6.-1966.I.R. har en hundekennel for West Highland Write Terrier.S.K.R. overtog gården den 11.-12.-1961 fra sin far, Niels Ravn, gården har været i slægtens eje siden 1843.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 522.400. Aral 38 ha., heraf 5 ha. plantage, bakker og eng.Stuehuset er opført 1900, lade 1875, kostald 1919 og 1920 og omforandret i 1973, hestestald opført 1920, i 1985 er staldene omforandret til svin og ammekøer. Gården drives med en ammekobesætning på 25 køer og 25 stk. opdræt, alle af racen Limousine. Desuden produceres der ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med tørreri og halmfyr.TINGVEJ 40, VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871357.HENNING CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 5.-12.-1941, søn af Viggo Christiansen, Hammershøj, bor sammen med Inge Bugge Sørensen, født den 16.-3.-1952, datter af Verner Bugge Olesen, Helstrup. Parret har sønnen Esben Bugge, født den 22.-8.-1985. I.B.S. er bankassistent i Andelsbanken.



-60- Henning Christiansen, er tilsynsassistent på Bjerringbro Eksportslagteri. Han overtog gården den 11.-6.-1970 fra Agnete Andersen. Matr. nr. 8g. Ejendomsskyld 520.000. Areal 6,6 ha.Stuehuset er opført 1931 og moderniseret 1977, kostald og lade opført 1974 og maskinhus 1985. Gården drives med opdræt af travheste. 3,5 ha. af jorden er lejet ud, resten bruges til græsning af hestene.TINGVEJ 44, "DRØSGÅRD", DRØS- BRO, 8881 THORSØ, tlf. 06- 966215.GUNNAR ANDERSEN, gårdejer, født den 7.-6.-1942, søn af Harald Andersen, Århus, gift den 25.-2.1967 med Harriet Christiansen, født den 20.-6.-1942, datter af Aage Christiansen, Højbjerg. Parret har børnene: Lasse, født den 29.-4.-1969 og Lone, født den 25.9.-1973.G.A. overtog gården den 20.-8.- 1966 fra Svend Aage Brokholm. Matr. nr. 10a m.fl. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1 ha. eng. Desuden erder forpagtet 44 ha.Stuehuset er opført 1909, kostald, lade og svinehus 1932, ny ungdyrstald med spalter i 1974, ny svinestald i 1978, nyt maskinhus 1978 og gastæt silo i 1975 og 1981. Gården drives med en kvægproduktion med opfedning af kalve, ialt 120 stk. årligt. Desuden produceres der ca. 2.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, sprinkleranlæg, gastæt silo til korn, køresilo til ensilage og halmfyr til opvarmning af stuehus og stald. På gården er ansat 1 fast medhjælper.TORUPGÅRDVEJ 10, "BIRKEGÅRD", TERP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463274.JØRGEN JOHANSEN, gårdejer, født den 16.-6.-1932, søn af Helene og Alfred Johansen, gift den 3.-11.-1956 med Ella Kærgaard, født den 1.-2.-1933, datter af Jacobine og Chresten Kærgaard. Parret har børnene: Grete, født den 9.-9.-1953 og Birthe, født den 5.-8.-1957.J.J. overtog gården den 15.-10.- 1964 fra Søren Bak Sørensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 340.000. Areal 29,5 ha., heraf 3 ha. skov og 2,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 17 ha.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1986, svinestald og foderrum opført 1902, maskinhus 1968, lade og kostald 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 40



-61- køer og 60 stk. opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer.TORUPGÅRDVEJ 12, TERP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463216.MEJNER PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-1.-1917, søn af Line og Jens Peder Pedersen, gift den 10.-8.-1952 med Helga Pedersen, født den 20.-5.-1920. Parret har datteren Lene, født den 1.-12.-1957.M.P. overtog gården i 1946 fra Severin Nielsen.Matr. nr. 5g. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 130.000. Areal 7,7 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1928, kostald og lade ligeledes 1928. Gården drives med en planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.TORUPGÅRDVEJ 16, "TORUPGÅRD", TERP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463304.VAGN ESK1LDSEN, gårdejer, født den 3.-5.-1937, søn af Oline Rie og Søren Anker Eskildsen, gift den 9.-6.-1960 med Gertrud Sørensen, født den 5.-6.-1933, datter af Hedvig og Peter Sørensen. Parret har børnene: Birger, født i 1957, Hardy, født i 1961, Laila, født i 1963, Joan, født i 1965, Allan, født i 1967 og Brian, født i 1970. V.E. overtog gården i 1982 fra Kresten Offersen.Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 900.000. Areal ca. 70 ha., heraf 6 ha. eng og 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet ca. 80 ha.Stuehuset er opført 1892, kostald og lade ligeledes 1892, kostald og maskinhus 1900. Gården drives med en kvægproduktion på 150 køer + opdræt, alle af racen Norsk og Svensk Rødbroget. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hestebønner, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 minidoser, 1 rundballepresser, gylletank og markvandingsmaskine. På gården er ansat 3 medhjælpere.TUBÆKVEJ 5, VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871966.NIELS SKAFSGAARD KLAUSEN, chauffør og husmand, født den den 6.-1.-1940, søn af Henry Klausen, Giudsted, gift den 4.-5.-1963 med Bitta Andersen, født den 3.-5.-1941, datter af Johannes Andersen, Vejrumbro. Parret har børnene: Emmy, født den 3.-3.1964, Lisbeth, født den 4.-2.- 1966, Kurt, født den 18.-4.-1971 og Bettina, født den 18.-12.-1980.N.S.K. overtog gården den 1.-10.-1983 fra Kristian Knudsen.Areal 11 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1924, kostald og lade ligeledes 1924, svinestald opført 1962, bygningerne blev i 1984 indrettet til svineproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor, gylletank og 1 mejetærsker.TUBÆKVEJ 8, "ÅGÅRD", VEJERSLEV, 8881 THORSØ, tlf. 06-871446.JENS ANDERSEN, gårdejer, født den 25.-1.-1937, søn af Kristian Andersen, Bindslev, gift den 26.-11.-1966 med Doris Pedersen, født den 16.-6.-1943, datter af Koudal Pedersen. Parret har børnene: Lene, født den 20.-3.-1968, født den 16.-1.-1970 og Helle, født den 7.-10.-1979.J.A. er graver ved Vejerslev Kirke. Han overtog gården den 15.-8.-1969 fra Niels Peder Andersen.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 318.100. Areal 23 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1904, lade 1912 og kostald 1914, i 1970 blev bygningerne omfor-



-62- andret til køer og i 1972 udvidet med en række til ungkreaturer. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 20 moderdyr med kalve, alle af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 3 traktorer og 1 vandingsmaskine.

J.M.F. døde i 1980. Han overtog gården i 1961 Nymann, han var 3. generation på gården, som i Aase Fisker.

TUESBAKKEVEJ 17, "DAMGÅRDEN", TERP, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463195.AASE FISKER, gårdejer, født den 25.-6.-1941, datter af Erna og Karl Nymann, gift den 18.-11.- 1961 med Jens Marius Fisker, født den 25.-7.-1925, søn af Laura og Søren Fisker. Parret har børnene: Karl Erik, født den 15.- 8.-1963, Birgitte, født den 12.- 1.-1967 og Anne Mette, født den 5.-2.-1974.fra sine forældre, Erna og Karl 1980 blev overtaget af hustruen,Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 485.800. Areal ca. 50 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 8 ha. skov og 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 6 ha.Stuehuset er opført 1900 og ombygget i 1975, lade opført 1930, maskinhus 1965, svi- nestald 1967 og 1975. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. På gården er ansat 1 fast medhjælper.TUESBAKKEVEJ 28, "BROCHGÅR- DEN", TER, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463308.INGE SKORSTENGAARD, gårdejer, født den 9.-3.-1942, datter af Elna og Carl Andersen, gift den 20.-3.-1965 med Vagn Aage Skor- stengaard, født den 21.-7.-1935, søn af Anna og Viggo Skorsten- gaard. Parret har børnene: Marianne, født den 10.-4.-1966, Kirsten, født den 17.-5.-1969 og Marlene, født den 26.-12.-1976.V.AA.S. døde i 1988. Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra forældrene, Anna og Viggo Skorstengaard. Ved hans død i 1988 overtog Inge Skorstengaard gården.Matr. nr. 8d m.fl. Ejendomsskyld 1.020.000. Grundskyld 136.500. Areal 13 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1974, svinetald og lade 1963, maskinhus 1966, kostald 1969 og nyt maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en produktion på 20 køer + opdræt. Svineproduktionen er på 5 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer og 1 plansilo, masskinstation bruges til høst.VELLEV MOSE 3, "ENGVANG", 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463319.LAUST MØRK, gårdejer, født den 8.-8.-1944, søn af Ellen og Niels Mørk.L.M. overtog gården i 1972 fra sin far, Niels Mørk.Matr. nr. 32c m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., der er 1 ha. plantage.



-63- Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade er opført 1929, maskinhus 1973, spaltestald og lade 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 18 malkekøer og 38 stk. opdræt, alle af racen RDM. Svineproduktionen er på 4 søer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 1 sprinkleranlæg og kornmagasin.
VESTERBRO 1, "LUNDMARK", BORRIDSØ, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-682383. HANS ERIK TORP, gårdejer, født den 2.-10.-1940, søn af Viggo Torp, Durup, gift den 25.-3.-1967 med Lone Tovgaard Christensen, født den 12.-12.-1946, datter af Hans Christensen. Parret har børnene: Ann, født den 27.-5.-1972, Helle, født den 10.-3.- 1974, Niels, født den 4.-9.-1976 og Jens, født den 10.-8.-1978.H.E.T. overtog gården den 20.-8.-1970 fra Lars Kristensen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 440.100. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1920, kostald og lade opført 1920 og senere omforandret. Gården drives med en kvægproduktion på 54 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 roeoptager med tank og 1 gylletank.VESTERGÅRDSVEJ 24, "ENGGÅRD", TIND, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681716. JENS AMDI ANDERSEN, gårdejer, født den 27.-12.-1922, søn af Sofie Kathrine og Klaus Peter Andersen, gift den 17.-1.-1960 med Inger Sørensen, født den 6.-9.-1934, datter af Jenny Margrethe og Alfred Kristian Sørensen. Parret har børnene: Lene, født den 1.-2.-1961, Finn, født den 6.-11.-1963, Jette, født den 29.-11.-1966 og Gert, født den 30.-9.-1968.J.A.A. overtog gården i 1959 fra sine forældre, nuværende ejer er 5-/6. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 130 år.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 311.900. Areal 23 ha.Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1973, kostald og svinestald opført 1901, kostald restaureret 1935, lade opført 1935, maskinhus 1956 og hestestald 1900. Gården drives med en kvægproduktion på 16 køer og 24 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 kornsilo, der bruges maskinstation til høst.VESTERGÅRDSVEJ 26, "VESTERGÅRD", TIND, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681764.GUNNAR CHRISTENSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1937, søn af Kirstine og Kristen Christensen, gift den 23.-11.-1963 med Lilly Poulsen, født den 27.-1 1.-1941, datter af Marie og Arthur Poulsen. Parret har børnene: Anette, født den 4.-4.-1965 og tvillingerne Hanne og Britta, født den 9.-4.-1968.G.C. er medlem af Kommunalbestyrelsen og medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården i 1963 fra Søren Vestergaard.



-64-Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 375.100. Areal ca. 28 ha.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1974, kostald og lade opført 1951, foderrum og svinestald 1970, maskinhus 1975 og staklade ombygget 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer, der produceres ca. 550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer og højsiloer til korn. Maskinstation bruges til høst.VESTERLED 4, HVORSLEV, 8860 ULSTRUP.INGVARD LARSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1926, søn af Else og Christian Larsen, gift den 26.-1.-1951 med Karen Vestergaard, født den 25.-9.-1932, datter af Marie og Knud Vestergaard. Parret har børnene: Knud, født den 7.-11.-1953, Kenneth, født den 6.-1 1.-1955, Tonny, født den 5.-7.-1959 og Inge Marie, født den 19.-1.-1966. I.L. overtog gården i 1968 fra Karsten Jensen.Matr. nr. 12o. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1976, stald og lade opført 1931 samt maskinhus 1976. Jorden er bortforpagtet. Der findes 2 traktorer, 1 kornsilo, halmfyr og solvarmeanlæg. VESTERLED 10, "BAKKELY", HVORSLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463944.NIELS CHRISTIAN FREDERIKSEN, gårdejer, født den 18.-9.-1942, søn af Kirsten og Harry Frederiksen, gift den 2.-6.-1974 med Birte Marker, født den 7.-11.-1950, datter af Rigmor og Aage Marker. Parret har børnene: Jette, født den 19.-6.-1975, Villy, født den 9.-1.-1980 og Jonna, født den 11.-3.-1982.N.C.F. er vognmand. Han overtog gården den 1.-12.-1973 fra Kjærsgaard Nielsen. Matr. nr. 14h m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 172.200. Areal ca. 14 ha. Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1980, stald opført 1920 og omforandret 1974, lade opført 1920 er ændret i 1974 og garage opført 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gravemaskine og 1 slamsuger.VESTERLED 12, HVORSLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463722.SØREN FOLMER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 27.-2.-1950, søn af Harriet og Søren Christensen, gift den 31.-7.-1971 med Aase Nielsen, født den 2.-5.-1950, datter af Kirstine og Kjærsgaard Nielsen. Parret har børnene: Mette, født den 17.-2.-1974 og Søren, født den 8.-7.-1977.AA.C. er kontorassistent.S.F.C. er salgskonsulent. Han overtog gården i 1970 fra Henry Jensen.Matr.d nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 101.400. Areal 6,7 ha.Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1976, maskinhus og lade opført 1978 samt stald 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.VESTERLED 15, HVORSLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463501.LAURITS LAURSEN, planteskoleejer, født den 10.-4.-1911, søn af Kirsten og Søren Laursen, gift den 2.-6.-1934 med Valborg Duelund, født den 23.-12.-1915, datter af Karla og Anders Duelund. Parret har børnene: Bent, født den 20.-8.-1934, Kirsten, født den 24.-11.-1936 og Karna, født den 21.-3.-1938.L.L. overtog gården i 1934 fra Jens Marius Jeppesen.



-65-Matr. nr. 13L m.fl. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1944, lagerhallerne opført 1968. Gården drives som planteskole, desuden er der lidt planteproduktion bestående af korn. Der findes 4 traktorer, 1 plantemaskine og 1 planteløfter. Sønnen Bent og hans kone, Ruth Laursen, ejer 2/3 af virksomheden og de arbejder begge med på heltid.VESTERLED 19, DANSTRUP, 8860 ULSTRUP.PEDER ELGAARD PEDERSEN og INGA PEDERSEN, omtales under Kærvej 4, Danstrup.Gården blev overtaget i 1975 fra Inga Pedersens for ældre.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 153.400. Areal 12,2 ha.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1950, lade opført 1860, ungdyrstald 1977 og svinestald 1978. Gården drives med opdrættet fra Kærvej 4, ialt ca. 80 stk. SDM- kvæg. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Der findes 1 kornsilo.VINKELVEJ 34, "HVORSLEV VESTERGÅRD", HVORSLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463467.NIELS LAURITS SØGAARD, gårdejer, født den 4.-6.-1939, søn af Kirsten og Kristian Søgaard, gift den 27.-3.-1965 med Irene Pedersen, født den 7.-11.-1939, datter af Inger og Jens Chr. Pedersen. Parret har børnene: Flemming, født den 14.-5.-1967 og Henrik, født den 15.-9.-1972.I.S. er beskæftigelsesvejleder.N.L.S. overtog gården i 1965 fra Arne Thisted.Matr. nr. 7h m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 470.300. Areal 35 ha., heraf 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1988, stald opført 1930, lade 1947, maskinhuse 1910, 1970 og 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og frø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr. VOLSHØJVEJ 4, "TOFTEGÅRD", TIND, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-682382.POUL ERIK LARSEN, gårdejer, født den 31.-3.-1938, søn af Dora og Hans Larsen, gift den 19.-6.- 1965 med Kirsten Kanne Jensen, født den 28.-9.-1945, datter af Marie og Søren I. Jensen. Parret har børnene: Charlotte, født den 30.-3.-1967, Helle, født den 15.- 6.-1969 og Lone, født den 21.- 11.-1972.P.E.L. er i bestyrelsen for kvægavlsforeningen. Han overtog gården i 1965 fra sine svigerforældre, Marie og Søren I. Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 310.400. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt ca. 8 ha.Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1975, maskinhus opført 1962, kostald 1971 og lade 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer og 45 stk. opdræt, alle af racen RDM. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo til korn og plansilo til ensilage. Maskinstation bruges til høst.



-66- VOLSHØJVEJ 6, "TIND ØSTERGÅRD", TIND, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681714.CARSTEN BOMHOLT CHRISTENSEN, gårdejer, født den 11.-7.- 1935, søn af Kirstine og Magnus Christensen, gift den 25.-5.-1963 med Birgit Jakobsen, født den 26.- 7.-1940, datter af Helga og Ejnar Jakobsen. Parret har børnene: Christian, født den 11.-5.- 1966 og Mette, født den 17.-6.- 1969.C.B.C. er handelsmand. Han overtog gården den 1.-1.-1969 fra sin far, Magnus Christensen, gården har været i slægtens eje siden 1857, før den tid var slægten forpagtere af gården, helt tilbage til 1750.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 496.000. Areal 40 ha. og desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1978, kostalde opført 1909 og 1924 og restaureret 1978 og 1979, lade opført 1935 samt maskinhus 1972. Gården drives med en produktion af fedekalve, der opfedes ialt 350 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, 1 udvendig højsilo til korn og halmfyr. Der bruges fremmed arbejdskraft i ca. 2 måneder årligt.VOLSHØJVEJ 12, "BORRIDSØ SKOVRIDDERGÅRD", BORRIDSØ, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681741. EJNAR VESTERGAARD, gårdejer, født den 27.-10.-1915, søn af Anine og Niels Vestergaard Andersen, gift den 9.-5.-1944 med Rigmor Svendsen, født den 24.-4.-1916, datter af Marie og Peter Svendsen. Parret har børnene: Kirsten, født den 27.-10.-1944 og tvillingerne Niels og Peter, født den 31.10.-1946.R.V. er sygeplejerske.E.V. har været næstformand i landboforeningen. Han overtog gården den 1.-3.-1951 fra forpagter Beering.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 221.300. Areal 15 ha., herfa 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1965, udbygningerne bestående af lade, maskinhus og svinestald er opført 1875 og restaureret 1965 og 1970. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.VOLSHØJVEJ 23, TIND, 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681459.ANTON GRAVGAARD JOHANSEN, gårdejer, født den 25.-2.-1920, søn af Elisabeth og Marius Johansen, gift den 18.-11.-1949 med Kirstine Kristensen, født den 29.-9.-1930, datter af Marie og Karl Kristensen. Parret har børnene: Elise, født den 26.-9.-1950 og Karin, født den 27.-2.-1956.K.G.J. er hjemmehjælper.
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nens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 1 tion bruges til høst.

Anton G. Johansen overtog gården i 1948 fra sine forældre, Elisabeth og Marius Johansen. Matr. nr. 7n m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 103.600. Areal 8,8 ha., heraf tilkøbt 3,2 ha. Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1968, svinestald opført 1909 og restaureret 1965, maskinhus opført 1968. Gården drives med en svineproduktion på 3 søer, der produceres ca. 75 slagtesvin årligt. Planteproduktio- traktor og kornmagasin. Maskinsta-
VOLSHØJVEJ 25, "VOLSHØJ", 8850 BJERRINGBRO, tlf. 06-681713. NIELS VOLSHØJ PEDERSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1952, søn af Frida og Jakob Pedersen, gift den 6.-12.-1980 med Lotte Olsen, født den 15.-3.-1955, datter af Gunhild og Jens Olsen. Parret har børnene: Esben, født den 18.-3.1979, Trine, født den 23.-8.-1981 og Rune, født den 5.-1.-1987.L.V.P. er pædagogmedhjælper.N.V.P. overtog gården i 1977 fra sin far, Jakob Pedersen. Gården blev i 1828 udflyttet fra Tind, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 4 m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 569.500. Areal 46,6 ha., heraf 1 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1906, kostald og lade ligeledes 1906, svinestald 1976 og maskinhus 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plansilo til korn, plansilo til ensilage og halmfyr. Der er 1 aftægtsmedhjælper.ØKSENDALVEJ 19, "RUGHAVEN", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06-463607.CHRESTEN HAUGE CHRISTENSEN, gårdejer, født den 26.-11.-1922, søn af Antoinette og Jens Hauge Christensen, gift den 6.-10.-1951 med Rigmor Christoffersen, født den 21.-2.-1928, datter af Ellen og Aage Christoffersen. Parret har børnene: Annette, født den 5.-9.-1952 og Peter, født den 5.-7.-1955.C.H.C. er medlem af bestyrelsen for Østjyske Slagterier, han er formand for Jaka og har været formand for landboforeningen i Langå i 12 år. Han overtog gården i 1956 fra sin far, Jens Hauge Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 376.000. Areal 40,6 ha., heraf tilkøbt 2,4 ha., der er 13,5 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret sidst i 1982, kostald og svinestald er opført 1900 og restaureret 1961 og 1972, svinestaldene er opført 1961 og 1976, maskinhus 1976 og lade 1900 og 1957. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, del i mejetærsker og højsilo til korn.
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K.AA.M. er kirkesanger i 3 kirker og har været i

ØKSENDALVEJ 26, "FLIGHØJ", VELLEV, 8860 ULSTRUP, tlf. 06- 463141.KNUD AAGE MORTENSEN, gårdejer, født den 17.-9.-1920, søn af Birgitte og Anton Mortensen, gift den 17.-9.-1948 med Ida Jørgensen, født den 12.-4.-1928, datter af Signe og Adolf Jørgensen. Parret har børnene: Birgit, født den 25.-6.-1949 og Niels, født den 10.-10.-1954.Menighedsrådet i flere perioder.Han overtog gården den 1.-7.-1948 fra Juhl Jensen.Matr. nr. 5f m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 172.000. Areal 15,2 ha., heraf tilkøbt 8,2 ha., der er 6 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført 1926 og moderniseret 1974, kostald opført 1926, s vinestald og lade 1962 og maskinhus 1978. Gården drives med en besætning på 25 kvier af blandet race samt 6 søer, der produceres ca. 90 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer og 1 indvendig kornsilo. Der bruges en del maskinstation.
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KJELLERUP KOMMUNE

ANSVEJ 4, LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-882195.JØRGEN HAUGAARD BACH, gårdejer, født den 11.-10.-1947, søn af Kristian Bach, Møldrup, gift den 18.-9.-1971 med Ulla Lillian Hansen, født den 1.-1.-1949, datter af Laurits Hansen, Gilleleje. Parret har 3 børn, Charlotte, født den 12.-10.-1972, Marlene, født den 12.-3.-1975 og Louise, født den 11.-10.-1977.U.L.B. er uddannet butiksassistent.J.H.B. overtog gården den 1.-10.-1973 fra Ejnar Laursen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 307.400. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1986, stalde 1900, 1967 og 1981, lade 1967, maskinhus 1978 og 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 48 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst. ANSVEJ 7, "DONSBORG", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881761.ERIK JENSEN, gårdejer, født den 16.-4.-1922, søn af Bertus Jensen, Frederikshavn, bor sammen med Johanne Jensen, født den 14.-1.-1922, datter af Jeppe Jensen, Engesvang.E.J. overtog gården den l.-ll.- 1980 fra Kristian Pedersen. Sønnen, Per Jensen, født den 27.- 12.-1956 er medejer af gården, han har været på Hammerum Landbrugsskole.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 416.500. Areal 27 ha., desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1981, stalde 1968, 1974 og 1985, lade 1890 og maskinhus 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, portionstørreri, udmugningsanlæg og rørmalkningsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.ANSVEJ 12, "KLAUSHOLM", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886266.EJGIL OVERBY, gårdejer, født den 21.-12.-1932, søn af Holger Overby, Klausholm, gift den 28.-8.-1981 med Ingrid Møller Jensen, født den 24.-10.-1946, datter af Svend Møller Jensen, Nr. Kollund.I.M.O. er uddannet læge og ansat på Viborg Sygehus.E.O. er uddannet dyrelæge og ansat ved Danske Slagterier i Kjellerup. Han overtog



-70- gården den 1.-3.-1983 efter sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1886.Matr. nr. lim. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 805.800. Areal 65 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1863 og gennemrestaureret, stalde opført 1889 og 1954, lade 1888 og fodermesterbolig 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og rajgræsfrø. Der findes 1 halmfyr, markarbejdet udføres af maskinstation. ANSVEJ 14, SKOVSBORG, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-870871. SIGURD MØLLER JENSEN, gårdejer, født den 2.-5.-1958, søn af Niels Møller Jensen, Grumstrup. S.M.J. har været på Malling Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Landboungdom i Kjellerup. Han overtog gården den 1.-9.-1980 fra Georg Sandvad.Matr. nr. 7c m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 250.500.Areal 21 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 18 ha. Stuehuset er opført 1945, stalde 1876, 1935, 1954 og 1965, lade 1966 og maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ANSVEJ 15, "HØRUP NØRRE- GAARD", HØRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881741.AAGE NIKOLAISEN, gårdejer, født den 6.-1.-1931, søn af Svend Nikolaisen, Hørup, gift den 12.-12.- 1953 med Ruth Knudsen, født den 7.-10.-1932, datter af Andreas Knudsen, Almtoft. Parret har børnene: John, født den 11.- 4.-1954, Hans Aage, født den 23.- 11.-1955, Susanne, født den 24.-8.- 1957, Lejf, født den 30.-12.-1963 fra Svend Nikolaisen, nuværende ejer er 4.og Brian, født den 16.-12.-1969.AA.N. overtog gården den 1.-5.-1966 generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1898.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.630.000. Grundskyld 610.700. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret, stalde opført 1936 og 1976, lade 1885 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 søer + opdræt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetæsker, plantørringsanlæg og halmfyr, der er rørmalknings- og udmugningsanlæg.ANSVEJ 19, "HOLGERSDAL", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881673.ANDERS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født den 16.-12.-1924, søn af Vagner Nielsen, Kjellerup, gift den 11.-10.-1952 med Annelise Nielsen, født den 14.-5.-1930, datter af Jens Christian Nielsen, Åbybro. Parret har 3 børn: Susanne, født den 16.-12.-1955, Connie, født den 27.-12.-1957 og Flemming, født den 30.-4.-1964.



-71- Anders C. Nielsen har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1965 fra sin far, Vagner Nielsen, der købte den i 1932.Matr. nr. 9 m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 534.000. Areal 33 ha., der er 4 ha. eng. Stuehuset er opført 1846 og senere gennemrestaure- ret, stalde opført 1905, 1969 og 1974, lade 1974og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en ungkreaturbesætning på 50 stk. samt svineproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg, blandeanlæg, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til gødningskørsel.ANSVEJ 20, "BIRKELUND", 8643 ANS, tlf. 06-870280.NIELS OVERBY gårdejer, født den 28.-5.-1922, søn af Viggo Petersen, Ans. N.O. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Ans Andelsmejeri og i bestyrelsen for Kjellerup Landboforening. Han overtog gården den 1.-7.-1961 sin far, Viggo Petersen, som købte den i 1918.Matr. nr. 5d. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 254.000. Areal 20,3 ha., heraf 0,5 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret, stalde opført 1929, 1953, 1973 og 1976, lade 1957, maskinhus 1973 og gastæt silo 1982. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, blandeanlæg, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ANSVEJ 21, "LISEBORG", MID- STRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886140.MARIUS RICARD VESTERGAARD, gårdejer, født den 27.-2.-1915, søn af Søren Peter Vestergaard, Vinderslev, gift den 26.-10.-1944 med Kristiane Nielsen, født den 7.-2.-1917, datter af Nikolaj Nielsen, Vinderslev. Parret har 6 børn: Knud, født den 23.-2.-1946, Børge, født den 29.-4.-1947, Arne, født den 11.-6.-1948, Hanne, født den 2.-7.-1952, Birgit, født den 18.-2.-1954 og Bodil, født den 28.-4.-1957. M.R.V. har været på Rønde Højskole med landbrugsfaglig undervisning. Han overtog gården den 15.-3.-1954 fra Bøgelund Madsen.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 274.000. Areal 21 ha.Stuehuset er opført 1884 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1908 og 1974, lade 1908 og maskinhus 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og frø. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ANSVEJ 22, "BØGHOLM", ANS MARK, 8643 ANS, tlf. 06-870991.PETER BROENG JENSEN, gårdejer, født den 13.-9.-1947, søn af Peter Jensen,



-72-Illerup, gift den 28.-11.-1980 med Signe Mogensen Primdal, født den 5.-6.-1955, datter af Jens Mogensen, Øster Gejl.S.J. er uddannet beskæftigelsesvejleder og ansat ved Kjellerup Kommune.P.B.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1980 fra Peter Hartvigsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Ejendomsskyld 391.900. Areal 30,2 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret senere, stald, lade og maskinhus opført 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 42 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ANSVEJ 25, DØSSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886108.OLUF SVENSSON, gårdejer, født den 12.-2.-1914, søn af Johan Svensson, Døssing.O.S. overtog gården den 1.-4.-1935 fra sin far, Johan Svensson. Matr. nr. 5 m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Areal 6,5 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1923 og tilbygget 1949, lade opført 1923 og 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.ANSVEJ 27, "DØSSING ENG- GAARD", DØSSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886177.ANDREAS KRISTIAN RASK JENSEN, gårdejer, født den 10.-6.- 1925, søn af Rasmus Jensen, Skovsborg, gift den 16.-7.-1947 med Kirstine Jensen, født den 10.—1.- 1924, datter af Christian Jensen, Skovsborg. Parret har 2 børn: Mogens, født den 25.-6.-1948 og Knud Christian, født den 7.-3.-1951.K.J. døde den 14.-3.-1953.A.K.R.J. overtog gården den 1.-1.-1954 fra sin svigerfar, Christian Jensen, som overtog gården den 1.-1.-1917.Matr. nr. 4 m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 276.000. Areal 23,6 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. eng, der er ialt 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1935 og 1976, maskinhus 1935 og lade 1961. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Besætningen er en stambesætning, der blev udstillet på dyrskue og ungskue, der sælges avlsdyr fra besætningen. Svineproduktionen er på 25 søer + opdræt. Der findes 3 traktorer, 1 portionstørreri, køresilo til ensilage, malkeanlæg og udmugnignsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.A.J. har 3 år i træk haft Kjellerup dyrskues bedste ko, i 1988 fik han Kjellerup dyrskues vandrepokal af 1948.



-73- ANSVEJ 29, "DØSSING DAM- GAARD", DØSSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886137.JØRGEN BOILESEN, gårdejer, født den 9.-9.-1937, søn af Anton Boilesen, Kragelund, gift den 12.-7.1963 med Annie Hansen, født den 15.-3.-1944, datter af Ejnar Emil Hansen, Silkeborg. Parret har børnene: Lene, født den 15.-3.-1964, Anton, født den 8.-3.-1965, Peter, født den 6.-4.-1969 og Susanne, født den 28.-4.-1970.A.B. er uddannet faglærer og ansat ved Silkeborg og Kjellerup kommuner som håndarbejdslærer.J.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han driver lidt maskinstation ved siden af gården, som han overtog den 1.-3.-1969 fra Kristian Jensen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 318.800. Areal 26 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1953 og 1973, lade 1953, maskinhus 1971 og 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rajgræs. Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 finsnitter, 1 rendegraver, 1 gummiged, 1 slamsuger, 1 sæt ammoniakudstyr, plantørringsanlæg, gastæt silo, halmfyr, blandeanlæg og fodringsanlæg. På gården er ansat 2 faste medhjælpere. J.B. ejer og driver også "Damgård", Pederstrupvej 58, Pederstrup.ANSVEJ 33, "DØSSINGGAARD", DØSSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886163.AGNER LAURSEN JOHANSEN, gårdejer, født den 10.-6.-1924, søn af Johannes Laursen, "Døs- singgaard", gift den 26.-3.-1960 med Grete Ketty Nielsen, født den 23.-12.-1927, datter af Marius Nielsen, Arhus. Parret har børnene: Hans, født den 9.-8.-1961, Jørgen, født den 6.-8.-1963 og Kirsten, født den 8.-4.-1965. A.L.J. overtog gården den 1.-3.- 1960 fra sin far, Johannes Laursen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje i over 100 år.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 324.200. Areal 24,8 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1889 og gennemrestaureret senere, alle udbygningerne er genopført efter en brand i 1974, udbygningerne består af stalde, lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor, plantørreri og blandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ANSVEJ 35, "SKOVLYGAARD", DØSSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886173.JENS PETER ANDERSEN, gårdejer, født den 23.-7.-1940, søn af Anders L. Andersen, Døssing.



-74-

1915 og 1916, maskinhuse 1971 og 1984 samt lade

Jens P. Aandersen har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1978 fra sin far, Anders L. Andersen, gården har været i slægtens eje i mange generationer.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 260.800. A- real 20 ha., heraf 1 ha. eng og krat. Desuden er der forpagtet 11,7 ha.Stuehuset er opført 1906 og gen- nemrestaureret, stalde opført 1932. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen DRK. Svineproduktionen er på 10 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg og portionstørreri, der er rør malkningsanlæg og udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation. J.P.A. ejer og driver også "Knudsgård", Hindbjergvej 15, Hindbjerg.ANSVEJ 39, "SKOVSBORG NØRRE- GAARD", SKOVSBORG, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-870404. FLEMMING RASMUS NIELSEN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-4.-1952, søn af Martin Nielsen Christensen, Skovsborg, gift den 17.-6.-1978 med Linda Larsen, født den 27.-12.-1957, datter af Henry Larsen, Kjellerup. Parret har børnene: Anita, født den 24.- 2.-1981 og Anders, født den 28.-6.1984.L.C. er ansat på Ans Plejehjem.F.R.N.C. overtog gården den 1.-1.-1985 fra sin far, Martin Christensen, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1842, da den blev udstykket fra "Palstrup".Matr. nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 191.300. Areal 17,2 ha., desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1874 og gennemrestaureret, stalde opført 1923 og 1972, lade 1936 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af racen SDM, besætningen er en stambesætning. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ANSVEJ 41, TRÆHOLT, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-870380. KRISTIAN JUST, gårdejer, født den 18.-9.-1934, søn af Niels Peter Just, Iller, gift den 22.-4.- 1960 med Birgit Sørensen, født den 29.-7.-1940, datter af Daniel Sørensen, Grønbæk. Parret har børnene: Lis og Anna Marie, født den 15.-5.-1961 og Bodil, født den 4.-7.-1966.



-75-K.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra Aksel Thomsen.Matr. nr. 23a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 154.000. Areal 14,3 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret i 1970, stalde opført 1956, 1964 og 1973, lade 1956 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, rør malkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

Matr. nr. 11b. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld

ANSVEJ 53C, "STENSHØJ", 8643 ANS, tlf. 06-879199.UFFE MADSEN, gårdejer, født den 20.-1.-1947, søn af Ebba og Th. H. Madsen, Ans, gift med Dorte Lass Nielsen, født den 19.- 4.-1939, datter af Helga Lass og Valdemar Nielsen.D.L.M. er ekspedient.U.M. er repræsentant. Han overtog gården den 1.-7.-1986 fra sin far, Th. Madsen, som købte gården i september 1949.204.100. Areal 22 ha., heraf 1 ha.plantage.Stuehuset er opført 1943 og moderniseret indvendig, avlsbygningerne er opført i 1941 og maskinhus 1955. Gården drives med en avlsbesætning af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer.ANSVEJ 55, "HØJVANG", 8643 ANS, tlf. 06-870345.ERIK LAURSEN, gårdejer, født den 24.-4.-1953, søn af Arne Laursen, Søby, gift den 10.-3.-1984 med Inger D. Nielsen, født den 12.-1.-1963, datter af Peter Nielsen, Langå.l.D.L. er kontoruddannet og ansat ved Kjellerup Landbocenter.E.L. er medlem af bestyrelsen for Ans Husmandsforening samt i Kjellerup Landboungdom. Han overtog gården den 1.-1.-1983 fra Jens Kristian Jensen.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Desuden er der forpagtet 30 ha.Stuehuset er gennemrestaureret i 1976, stalde opført 1958, 1976 og 1980, lade og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 90 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri, gylletank, fodringsanlæg, blandingsanlæg og udmugningsanlæg.ARILDSVEJ 15, "GRÅMOSEGÅRD", GRÅMOSE, 7442 ENGESVANG, tlf. 06-880118.VILHELM JENSEN, gårdejer, født den 9.-4.-1959, søn af Ester og Bent Jensen, Ringe, gift den 7.- 7.-1984 med Kirsten Rasmussen, født den 28.-5.-1960, datter af Katrine og Svend Rasmussen, Fyn. Parret har sønnen: Tommy, født den 10.-2.-1985.K.J. er køkkenleder.



-76-V.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1983 fra Kristian Skov Jensen.Matr. nr. 2i. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1930 og moderniseret 1971, stald opført 1930 og tilbygget 1976, maskinhus opført 1971, lade 1976 og klimastald 1985. Gården drives med en svineproduktion på 100 SPF-grise, der sælges sopolte og smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, rug, byg og havre. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og plansilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation. ASTRUPVEJ 7, ALMTOFT, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-882037.BENT NORDLUND NIELSEN, gårdejer, født den 24.-10.-1938, søn af Kirsten og Jens Nielsen, gift den 13.-9.-1969 med Bodil Eriksen, født den 14.-6.-1941, datter af Elna og Kristian Eriksen. Parret har børnene: Henriette, født den 7.-6.-1970, Lise Lotte, født den 29.-3.-1973 og Niels Erik, født den 12.-6.-1978.B.N. er sygehjælper.B.N.N. overtog gården den 1.-4.1971 fra Jens Krogsgaard.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15,8 ha. og desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1978, kostald opført 1946, lade 1932, hønsehus 1959, vognport 1870 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 27 malkekøer + opdræt, besætningen er af racerne RDM og SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo, genvindingsanlæg for varme.ASTRUPVEJ 11, DALSGÅRD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881352.THORVALD OLESEN, gårdejer, født den 14.-4.-1913, søn af Ingeborg og Mikkel Olesen, gift den 9.-1.-1939 med Anna Kristoffersen, født den 30.-9.-1915, datter af Kristine og Laust Kristoffersen. Parret har datteren: Elin, født den 16.-10.-1952. T.O. har været formand for husmandsforeningen. Han overtog gården den 12.-4.-1945 fra Egon Østergaard.Matr. nr. 2k m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Areal 8 ha. og der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1970, kostald, svinestald og lade opført 1922, hønsehus 1948 og maskinhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 4 søer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Desuden er der 200 æglæggende høns. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.ASTRUPVEJ 18, "MARIENLYST", VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888025.EJVIND MARSTRAND HOLM, gårdejer, født den 29.-8.-1944, gift med Else Holm. Parret har børnene: Christian og Søren.E.H. er sygeplejerske.E.M.H. overtog gården den 1.-8.- 1987 fra A. U. Pedersen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 3.700.000. Grundskyld 1.180.000.Areal 113 ha., heraf 2,5 ha.



-77- mose og 18 ha. eng.Stuehuset er opført 1872 og restaureret 1972, 2 medarbejderboliger er opført 1946 og 1969, svinestalde opført 1931-1977, lade 1860 og maskinhus 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og en del plansiloer. På gården er ansat 1 medhjælper. ASTRUPVE3 26, "ALMTOFT HEDEGÅRD", ALMTOFT, 8620 KJEL- LERUP, tlf. 06-881683.3ENS E3VIND STORDAHL, gårdejer, født den 1.-7.-1941, søn af Helga og Gudmund Stordahl, gift den 5.-11.-1966 med Ketty Klok, født den 21.-11.-1941, datter af 3ensigne og Henry Klok. Parret har børnene: 3ane, født den 7.- 2.-1968 og 3esper, født den 29.- 1.-1972.K.S. er kontorassistent.3.E.S. er i bestyrelsen for brandkassen i Lysgård Herred. Han overtog gården den 5.-9.-1966 fra Ejnar Dyhr Pedersen.Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 590.100. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1976, kostald opført 1920 og 1975, lade 1964 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 32 malkekøer + opdræt og fedekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 6 traktorer, 1 gylletank, 1 indvendig kornsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til høst. 3.E.S. ejer og driver også sit fødehjem, Viborgvej 83, Frederiks, 7440 Karup. Gården drives udelukkende med planteproduktion, arealet er på 66 ha., heraf 6 ha. skov.ASTRUPVE3 32, "DALSGAARD", DALSGÅRD, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-881707. RICHARD HOLMGAARD, gårdejer, født den 23.-7.-1933, søn af Signe og Ejner Holm- gaard, gift den 18.-11.-1961 med Henny 3ensen, født den 29.-8.-1938, datter af Gudrun og Vagn 3ensen. Parret har børnene: Henriette, født den 9.-5.-1964, Solvej, født den 5.-1.-1967 og Inge Marie, født den 10.-6.-1972.R.H. overtog gården den 1.-4.-1970 fra sin far, Ejner Holmgaard.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1975, svinestalde opført 1975 og 1978, lade 1782 og 1975. Gården drives med en svineproduktion på 70 SPF-årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.AUNSB3ERGVE3 5, "BALLEGÅRD", VIUM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06- 667511.HANS ELGAARD, gårdejer, født den 23.-6.-1954, søn af Signe Valborg og Harald Elgaard, Vium. H.E. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1978 fra sine forældre, Signe og Harald Elgaard, som har haft den siden 1943,



-78- nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 276.100. Areal 21 ha. og der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1983, stald opført 1912, svinestald 1979, maskinhus 1950 og halmlade 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på ca. 1.650 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, gastæt silo og genvindingsanlæg for varme, der bruges lidt maskinstation.

Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.500.000

BANGSHÅBVE3 15, "BANGSHÅB- GÅRD", SKRÆ, 8620 K3ELLE- RUP, tlf. 06-880853.FRANDS KROGH, gårdejer, født den 22.-10.-1963, søn af Olga og Niels Krogh, Hindbjerg. F.K. har datteren Louise, født den 2.-5.- 1987.F.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 24.-8.-1984 fra Børge Døssing.Grundskyld 321.600. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1935 og moderniseret 1983, farestald, klimasatald og fedestald er opført 1987 efter en brand, løbeafdelingen 1979, staklade 1968, kornmagasin 1930 og ny fedestald færdig i januar 1989. Gården drives med en svineproduktion på 170 SPF-søer, der produceres ca. 3.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, gylletank, plansilo med tørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 løs medhjælper.BLICHERSVE3 63, "MUNKEMARK", THORNING, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-880586.BØRGE ANDREASSEN, gårdejer, født den 26.-4.-1921, søn af Marie og Frode Andreassen, Skræ, gift den 16.-9.-1951 med Gerda Rhiger, født den 25.-12.-1928, datter af 3ensine og Rasmus Rhiger, Hingeballe. Parret har børnene: Lene, født den 4.-6.-1954 og Svend, født den 13.-8.-1957. B.A. overtog gården den 1.-5.- Foto: Kastrup Luftfoto.1953 fra sin morbror, Kristian Kristensen.Matr. nr. In. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 187.700. Areal 16 ha., heraf 3 ha. eng og der er forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført 1942 og moderniseret 1973, stald opført 1961, lade ændret til svin i 1968, maskinhus opført 1957 og staklade 1972. Gården drives med en svineproduktion på 400 slagtesvin årligt, desuden er der 10 ammekøer med kalve, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og plansilo, der bruges lidt maskinstation.BRANDDAMSVE3 8, S30RSLEV, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667026.HOLGER SCHULTZ, gårdejer, født den 24.-2.-1943, søn af Valdemar Schultz, Kjel- lerup, gift den 9.-6.-1973 med Lona Nielsen, født den 11.-12.-1951, datter af Karl Nielsen, Thorsø. Parret har børnene: Hanne, født den 27.-11.-1973, Ulla, født den



-79- 13.-8.-1975, Helle, født den 4.-6.-1978 og Ninna, født den 27.-12.-1979. L.S. er uddannet sygehjælper og er ansat på Sjørslev Plejehjem.H.S. har været på Rønde Højskole med landbrugsfag, han er ansat på Grundfoss. Han overtog gården den 1.-4.-1977 fra Otto Nielsen.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 220.500. Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1913, stalde 1913 og 1978, lade og maskinhus 1913. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer, gastæt silo og udmugningsanlæg. Maskinstation ■ bruges til høst.BRANDDAMSVEJ 9, "SJØRSLEV ØSTERGAARD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667160. HENRY EDVARD JACOBSEN, gårdejer, født den 21.-11.-1911, søn af Jens Jacobsen, Hinge, gift den 1.-3.-1938 med Jensine Marie Munk, født den 8.-2.- 1915, datter af Anders Munk, Almtoft. Parret har børnene: Anders, født den 25.-7.-1939, Jens, født den 10.-8.-1941, Aage, født den 24.-4.-1946 og Karen, født den 30.-9.-1955. J.M.J. døde den 15.-12.-1987.H.E.J. overtog gården den 20.-9.-1951 fra Kristian Pedersen.Matr. nr. 14a. m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 193.700. Areal 14,3 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret, stalde og lader opført 1851 og 1924, maskinhus 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer og portionstørreri, maskinstation bruges til høst.BRANDDAMSVEJ 10, "OVERVANG", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667137. OTTO ANDERSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1924, søn af Niels Andersen, Ravnstrup, gift den 20.-5.-1950 med Karen Margrethe Danielsen, født den 7.-3.-1928, datter af Aksel og Tinne Danielsen, Sjørslev. Parret har børnene: Keld, født den 16.-2.-1956, Stig, født den 11.-7.-1960 og Jørgen, født den 25.-2.-1964.K.M.A. er uddannet ekspeditrice.O.A. har været formand for DLG center Midtjylland, han er medlem af Kjellerup kommunalbestyrelse samt medlem af ligningskommissionen. Han overtog gården den 1.-10.-1955 fra sine svigerforældre, Tinne og Aksel Danielsen. Gården har været i slægtens eje siden 1897.Matr. nr. 12k m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 201.300. Areal 13 ha. og der er forpagtet 13,5 ha.Stuehuset er opført 1864, gennemrestaureret og tilbygget i 1975, stalde opført 1917, 1969 og 1973, lade 1969 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer + opdræt, desuden er der 5 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg, blandingsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.BYGADEN 8, "LEVRING MASKINSTATION", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 881470.THORKILD JENSEN, entreprenør, født den 18.-5.-1945, søn af Martin Jensen, Vesterhede, gift den 28.-2.-1965 med Ebba Skovborg Jacobsen, født den 30.-4.-1944, datter af Aksel Jacobsen, Levring. Parret har datteren Lone, født den 8.-9.-1963.E.S.J. har egen systue.T.J. er medlem af Kjellerup kommunalbestyrelse og medlem af tilsynsrådet for Bikuben. Han overtog gården den 1.-5.-1975 fra Frits Jacobsen.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 45.600. Areal 3,1 ha. og der er forpagtet 55 ha.Stuehuset er opført 1907 og gennemrestaureret, maskinhal 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Desuden drives der maskinstation fra gården, maskinstationen blev startet af faderen i 1955. Der findes 8 traktorer, 4 mejetærskere og 1 storballepresser. Der er ansat 4 faste



-80- medarbejdere og i sæsonen yderligere 2-3 deltids ansatte. T.J. er medejer af HørupVest Vindmøllelaug.BYGADEN 27, LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881025.EJVIND MADSEN, gårdejer, født den 21.-5.-1939, søn af Ejnar Madsen, Levring. E.M. overtog gården den 1.-4.-1986 fra sin far, Ejnar Madsen, som købte den i 1941. Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 166.700. Areal 11,2 ha.Stuehuset, der er opført 1780, er en bindingsværksbygning og gennemrestaureret, stald og lade er opført efter en brand i 1963. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.BYGADEN 48, LEVRING, 8620 KJELLERUP.OVE VINDUM, gårdejer, omtales under "Hvamgaarden", Bygaden 50, Levring.O.V. overtog gården den 1.-10.-1967 fra Otto Danielsen.Matr. nr. 8a. Areal 12 ha., deraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret, stald og lade er genopført efter en brand i 1965. Gården drives sammen med "Hvamgaarden" i Levring.BYGADEN 50, "HVAMGAARDEN", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881449.OVE VINDUM, gårdejer, født den 7.-1.-1919, søn af Kjeld Vindum, Levring.O.V. har været medlem af Levring Sogneråd samt medlem af bestyrelsen for Kjellerup Landboforening. Han overtog gården den 1.5.-1959 fra sin far, Kjeld Vindum, som overtog den i 1929. Matr. nr. 5a m.fl. Areal 37,4 ha., heraf 11 ha. eng.Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret, stalde opført 1868 og 1900, lade 1910 og maskinhus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 10 søer + opdræt.Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere, portionstørreri, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. På gården er ansat 2 faste medhjælpere og der bruges lidt maskinstation. Gården drives sammen med Bygaden 48, Levring.BYGADEN 64, "BYLEDGÅRD", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881494.KNUD SKORSTENGAARD, gårdejer, født den 31.-5.-1917, søn af Marinus Pedersen Skorstengaard, gift den 19.-8.-1945 med Oda Vammen, født den 15.-6.-1926, datter af Jens Vammen, Brandstrup. Parret har børnene: Ole, født den 30.-1.-1946 og Bente, født den 4.-6.-1951.O.S. døde den 27.-9.-1975.K.S. er giftudlægger mod rotter og muldvarpe. Han overtog gården den 1.-4.-1951 fra sin far, Marinus P. Skorstengaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1868.



-81-Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 360.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset, der er opført i 1782, er en bindingsværksbygning som er gennemresta- ureret, stalde opført 1924, 1973 og 1974, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg. Maskinstation bruges til høst. Knud Skorstengaard er medejer af Hørup Vindmøllelaug.BØDKÆRSMINDEVEJ 1, "THORNING TOFTGÅRD", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880004. HERLUF RASK, gårdejer, født den 28.-11.-1924, søn af Kristia- ne og Kresten Rask, Thorning, gift den 20.-5.-1955 med Inger Marie Høegh, født den 16.-4.-1926, datter af Anna og Martin Høegh, Faldsted. Parret har børnene: Torben, født den 26.-6.-1956, Birthe, født den 11.12.-1958 og Elin, født den 11.-9.1963.H.R. er kirkesanger, han har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1953 fra sin far, Kresten rask, som købte den i 1912.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1916, restaureret og tilbygget flere gange, kostald ændret til svinestald i 1924, 1956 og 1967, lade og maskinhus opført 1960. Gården drives med svineavlscenter med ren landrace søer, besætningen er på 18 søer, hovedparten af sopoltene sælges til avl. Der er gennem årene høstet mange præmier for svinene, bl.a. både guld og sølv medaljer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, kornsiloer med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BØDKERSMINDEVEJ 2, "SIGGÅRD", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880221.JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født den 9.-9.-1938, søn af Bertha og Niels Kr. Nielsen, Thorning, gift den 9.-12.-1961 med Anna Margrethe Søndergaard, født den 17.-5.- 1940, datter af Marie og Jens Kr. Søndergaard, Almind. Parret har børnene: Jette, født den 26.-3.- 1963, Berit, født den 16.-9.-1965 og Birgitte, født den 19.-1.-1967.A.M.N. er sygehjælper.J.N. er postbud. Han overtog gården den 18.-12.-1969 fra sin far, Niels Kr. Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1898. Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 194.300. Areal 17,1 ha., heraf 2 ha.eng.Stuehuset er opført 1956 og restaureret 1976, stalde opført 1899, 1917 og de er ændret til svin i 1976 og 1977, vesterhus opført 1934 og ændret til svin 1961 samt maskinhus opført 1960, desuden er der en lade opført i 1891. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og hvede. Der findes 1 traktor, kornsiloer med tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges en del.
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den 24.6.-1967.

BØDKERSMINDEVEJ 7, "SOLVANG", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880304.NIELS CHRISTIAN SVARRE, gårdejer og vognmand, født den 22.6.-1940, søn af Magda og Gotfred Svarre, Thorning, gift den 11.-1.1964 med Bente Jensen, født den 29.-7.-1944, datter af Astrid og Thomas Jensen, Vejrum. Parret har børnene: Niels Ove, født den 28.-11.-1964, Mona, født den 21.11.-1965 og Birgit, fødtN.C.S. er vognmand. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra Kirstine Andersen.Matr. nr. 14f. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 103.900. Areal 11,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet 16,5 ha.Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1976, svinestalde opført 1966, 1967 og 1968, kartoffelhuse 1969 og 1970, maskinhus 1971 og lade 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 skårlægger, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, kartoffelsorteringsanlæg, markvandingsanlæg og plansilo. Der bruges lidt maskinstation. N.C.S. ejer og driver desuden Bødkersmindevej 17.BØDKERSMINDEVEJ 8, "MIDT- JYDSK RIDECENTER EGEGÅRDEN", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06880703.ERIK KJELDSEN, ridelærer og gårdejer, født den 28.-1.-1949, søn af Julie og Aksel Kjeldsen, Børkop.E.K. overtog gården den 1.-8.-1980 fra Rørstram.Areal 13,4 ha.Stuehuset er restaureret i 1980, ridehal opført 1970, rytterstue 1971 og lade 1987. Gården drives som ridecenter og besætningen er på 20 heste af racen Dansk Varmblod, desuden er der ca. 30 heste opstaldet. Planteproduktionens salgsafgrøde er lidt byg. Der findes 1 traktor og kornsilo. På gården er der 2-3 fastansatte medhjælpere. BØDKERSMINDEVEJ 11, "KARLSMINDE", THORNING VESTERMARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 880282.KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født den 31.-5.- 1937, søn af Emma og Mads Pedersen, Thorning, gift den 3.-2.-1962 med Margit Jørgensen, født den 4.-2.-1939, datter af Mette og Viggo Jørgensen, Vamdrup. Parret har børnene: Jens Jørgen, født den 6.-11.-1962, Svend Erik,



-83- født den 23.-1.-1965 og Espen, født den 13.-4.-1971.K.P. overtog gården den 1.-4.-1961 fra sin far, Mads Pedersen, som købte den i 1921. Matr. nr. 15d. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 181.800. Areal 19 ha.Stuehuset er opført 1974, lade 1933, kostald 1967, svinestald 1970 og maskinhus 1975, desuden er kostalden ændret til svinestald i 1985. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer, halvdelen af grisene sælges som torvegrise, desuden opfedes ca. 15 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og kornsilo med tørreri.BØDKERSMINDEVEJ 13, THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-889029.NIELS OVE SVARRE, gårdejer, født den 28.-11.-1964, søn af Bente og Niels Svarre, Thorning, gift den 24.-10.-1987 med Ruth Rasmussen, født den 24.-4.-1966, datter af Krista og Tage Rasmussen.R.S. er kontorassistent.N.O.S. er chauffør. Han overtog gården den 1.-8.-1985 fra sin bedstefar, Gotfred Svarre.Areal 11,2 ha.Stuehuset er opført 1986, avlsbygningerne ca. 1948 og laden er tilbygget i 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, raps og byg. Der findes markvandingsanlæg og der bruges en del maskinstation.BØDKERSMINDEVEJ 17, "BØDKERSMINDE", THOR-NING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880304.NIELS CHRISTIAN SVARRE, gårdejer, omtales under Bødkersmindevej 7. N.C.S. overtog gården den 1.-11.-1977 fra sin far, Gotfred Svarre, som købte gården i 1947.Matr. nr. 14e. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 307.600. Areal 41 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1982, avlsbygningerne opført efter en brand i 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, raps og byg. Der findes markvandingsanlæg.BØDKERSMINDEVEJ 18, "THORNING NYGÅRD", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880817.ANNE MARIE VESTERGAARD, laborant, født den 6.-3.-1954, datter af Mariane og Karl Vestergaard, Klejtrup, gift den 24.-6.-1978 med Jens Laurids Pedersen, født den 26.-3.-1953, søn af Gunnar og Anna Pedersen, Ådum. Parret har børnene: Simon, født den 22.-6.-1979 og Jonas, født den 18.-12.-1981.J.L.P. er lærer.A.M.V. er laborant. Hun overtog gården den 1.-8.-1985 fra Ingrid og Richard Mikkelsen.Matr. nr. 13d m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 131.000. Areal 22,2 ha., heraf 1 ha. beplantning.Stuehuset er opført 1913 og senere restaureret, avlsbygningerne opført 1913 og maskinhus 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og rug. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsiloer med tørreri, samt halmfyr.



-M-BØGILDGÅRDVEJ 3, "LUNDGÅRD", GL. KJELLERUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 881419.ERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1938, søn af Hansine og Niels Christian Andersen, Bjerringbro, gift den 24.-10.-1964 med Inger Rønning, født den 11.-3.-1944, datter af Karen Margrethe og Peter Rønning, GI. Kjellerup. Parret har børnene: Finn, født den 13.-4.-1965 og Margit, født den 15.-5.-1967.E.A. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Landbrugets fællesorganisation. Han overtog gården den 1.-1.-1984 fra Laurids Bomholt Jakobsen. Matr. nr. lOi. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange, lade opført 1918 og maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, hvede og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 slamsuger. E.A. ejer og driver desuden Vattrupvej 7. BØGILDGÅRDVEJ 4, "SKOVBRYNET", BØGILD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881273.ERNA KIRSTINE MADSEN, gårdejer, født den 20.-9.-1911, datter af Marie og Andreas Madsen, Sjørslev, gift den 6.-11.-1931 med Marinus Madsen, født den 7.-11.1905, søn af Pauline og Peter Madsen, Sjørslev. Parret har børnene: Ruth, født den 9.-10.-1932, Dita, født den 30.-9.-1934 og Vera, født den 31.-7.-1936.E.K.M. overtog gården den 11.-6.-1934 fra Helge Rasmussen.Matr. nr. 4b. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 139.000. Areal 12 ha., heraf 2 ha.eng.Stuehuset er opført 1946 og restaureret 1978, kostald restaureret 1966, desuden er der svinestald og lade. Jorden er lejet ud.DREJERGÅRDSVEJ 1, "DREJER- GAARD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886206.AAGE SØRENSEN, gårdejer, født den 28.-10.-1935, søn af Mariane og Christoffer Sørensen, gift den 13.-5.-1961 med Gerda Andersen, født den 24.-2.-1938, datter af Emmy og Poul Andersen. Parret har børnene: Lars Bo, født den 27.-11.-1962, Per, født den 28.- 12.-1963, Morten, født den 24.-8.- 1965 og Heidi, født den 4.-6.-1971.AA.S. overtog gården i 1962 fra Elmin Christensen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1860 og ombygget 1977, kostald opført 1965, svinestald 1952, maskinhus 1971 og hønsehus 1972 og 1973. Gården drives med en fjerkræproduktion på 26.000 høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og halmfyr, maskinstation bruges til høst.DREJERGÅRDSVEJ 3, "KLOVDALSGÅRD", FRAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 886118.AAGE HARTVIGSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1932, søn af Anna og Ejnar Hartvig-
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1.450.000. Grundskyld 355.400. Areal 35 ha., heraf

sen, gift den 10.-11.-1956 med Inga Jensen, født den 9.-4.-1931, datter af Anna og Marinus Jensen. Parret har børnene: Aase, født den 28.-1.-1961, Annemette, født den 10.-12.-1962 og Jytte, født den 2.-8.-1967. Inga Hartvigsen er madudbringer. Aage Hartvigsen overtog gården den 1.-11.-1956 fra sin far, Ejnar Hartvigsen, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld tilkøbt 17 ha., der er 6 ha. eng.Desuden er der forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1965, kostald 1956, svinestald 1965, lade 1899, ungdyrstald 1974 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 50 køer og 90 stk. opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 150 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, vandingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.DREJERGÅRDSVEJ 4, "MARKUS MINDE", 8620 KJELLERUP.AKSEL HJORTH, gårdejer, omtales under "Malundgård", Laangawten 44.A.H. overtog gården i 1966 fra Jens Andersen.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 94.500. Areal 11,7 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1927, udbygningerne 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Desuden er der salg af juletræer.DREJERGÅRDSVEJ 9, 8643 ANS, tlf. 06-886096.JOHN PEDERSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1959, søn af Johanne og Kristian Pedersen, gift den 17.-5.-1985 med Dorte Jørgensen, født den 16.-4.-1965, datter af Vera og Ansgar Jørgensen. Parret har børnene: Allan, født den 8.- 12.-1986 og Jette, født den 2.-5.- 1988.D.P. er bygningsmaler.J.P. er medlem af landboforeningens bestyrelse. Han overtog gården den 1.-7.-1983 fra sin far, Kristian Pedersen, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 531.900. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 7 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 27 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1971, kostald og kviestald opført 1966, kalvestald 1900, lade 1940, maskinhus 1973 og spaltestald 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 48 køer og 90 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, kornsilo og plansilo til ensilage. På gården er ansat en halvtids medhjælper.DUELUNDVEJ 2, "DUELUND VILDTFARM", DUELUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881499.BØRGE PAPSØ, opdrætter og eksportør af agerhøns, født den 26.-6.-1939, søn afKatrine og Martin Papsø, gift den 28.-10.-1964 med Else Færch Nielsen, født den



-86- 28.-1.-1946, datter af Gerda og Vagn Færch Nielsen, Duelund. Parret har børnene: John, født den 16.-2.- 1967, Anette, født den 21.7.-1970 og Frank, født den 6.-9.-1971.Børge Papsø overtog gården den 1.-11.-1962 fra sine forældre, Katrine og Martin Papsø, som købte den i 1925.Matr. nr. 3hn m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000.Grundskyld 375.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Desuden er der forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1925 og tilbygget 1971-81, hestestald opført 1925, haller til agerhøns 1967-1984, minkhaller 1983-1988, lade og maskinhus 1984 og pelsen 1986. Gården drives med en besætning på 1.200 minktæver, 2.500 par agerhøns og 90.000 kyllinger, der sælges ca. 200.000 agerhønskyllinger årligt. B.P. har selv lastbil, som kører til Italien, Østrig og England med kyllingerne. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo til korn, jordvarmeanlæg og pelsen. På gården er der 2 fastansatte medarbejdere.DUELUND 14, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-882113.NIELS SØRENSEN, landmand, født den 17.-4.-1921, søn af Mette og Anders Sørensen, Hauge, gift den 15.-11.-1942 med Dagny Marie Overgaard, født den 23.-8.- 1923, datter af Johanne og Jens Overgaard, Lysdal. Parret har børnene: Gurli, født den 8.-4.-1943, Edith, født den 23.-8.-1945, Sonja, født den 25.-5.-1949, Martha, født den 12.-3.-1957 og Inger-Lise, født den 28.-12.-1963.N.S. er tidligere specialarbejder. Han overtog gården den 24.-8.-1947 fra Aage Ander-sen.Matr. nr. 3b og h m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 60.800. Areal 4,4 ha. Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1974, stald og lade 1920 samt garage 1966. Jorden er lejet ud.ELSBORGVEJ 16, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667049.KRESTEN MADSEN, gårdejer, født den 23.-1.-1933, søn af Hans Madsen, Pederstrup, gift den 28.-4.-1956 med Gerda Lauritsen, født den 28.-6.-1935, datter af Kristian Lauritsen, Sjørslev. Parret har børnene: Arne, født den 13.-4.-1957, Else, født den 5.-4.-1960, Ulla, født den 4.-9.-1965 og Lone, født den 8.-2.-1968.K.M. har været på Korint Landbrugsskole, han er vurderingsmand for Nykredit, medlem af jordlovsudvalget for Nordjyllands amt. Han overtog gården den 1.-5.-1956 fra sin svigerfar, Kristian Lauritsen, som købte gården i 1924.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 257.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 9 ha.Stuehuset er opført 1904 og gennemrestaureret, stalde opført 1939, 1965 og 1974, lade 1939, staklade 1962 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion



-87- på 35 køer + opdræt, alle af racen SDM, besætningen er en stambesætning, der produceres ca. 100 ungtyre årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, portionstørreri, køresilo til ensilage, genvindingsanlæg for varme, så stuehuset opvarmes med staldvarme, samt rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med "Risballegård", Elsborgvej 20, som K.M. ejer i fællesskab med sin søn. Sønnen har ejendommen "Myrdalgård", Elsborgvej 22, de 3 gårde drives sammen. ELSBORGVEJ 18, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667088. SVEND ELKJÆR THORSAGER, gårdejer, født den 24.-3.-1942, søn af Martin Thorsager, Vammen, gift den 7.-5.-1966 med Aase Andersen, født den 7.-5.-1946, datter af Laurits Andersen, Dommerby. Parret har børnene: Flemming, født den 4.-9.-1966, Vibeke, født den 8.-4.-1969 og Martin, født den 28.-11.-1976.S.E.T. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet i Mejeriselskabet Danmark, medlem af Midtjysk Kontrolforening. Han overtog gården den 21.-4.-1966 fra Søren Jensen.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 204.000. Areal 15 ha. og der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret, stalde opført 1913 og 1972, ungdyrstald 1979, lade 1913, maskinhuse 1970 og 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en stambesætning på 54 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 2 gylletanke, vandingsmaskine, udendørs køresilo til ensilage, genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehus og kalvestald samt rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges en del.ELSBORGVEJ 20, "BISBALLEGAARD", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP.ARNE og KRESTEN MADSEN, gårdejere.A.M. omtales under Elsborgvej 22. K.M. omtales under Elsborgvej 16.A.M. og K.M. overtog gården den 1.-8.-1987 fra Karl Erik Vestergaard.Matr. nr. 15f m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 476.600. Areal 37,5 ha., heraf 6 ha. eng og bakker.Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret, stalde opført 1905 og 1964, lade 1905 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer + opdræt.Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg, halmfyr, blandingsanlæg, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 fast fodermester. Maskinstation bruges til høst. Gården drives i fællesskab med Elsborgvej 16 og 22.ELSBORGVEJ 22, "MYRDALSGAARD", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 667859.ARNE MADSEN, gårdejer, født den 13.-4.-1957, søn af Kresten Madsen, Sjørslev, gift den 24.-3.-1984 med Lene Hillersborg Nielsen, født den 18.-12.-1958, datter af Christian Nielsen, V. Vandet. Parret har børnene: Tina, født den 19.-8.-1985 og Hans, født den 21.-11.-1987.L.M. er uddannet bankassistent og ansat i Jyske Bank i Kjellerup.A.M. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er uddannet landbrugstekniker og ansat ved Midtjysk fællesudvalg for Kvæg, desuden er han kasserer for Kjellerup Landboungdom. Han overtog gården den 1.-11.-1985 fra Elisabeth Dolmer.



-88-Matr. nr. 22a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 218.800. Areal 19,6 ha., heraf 3,5 ha. eng og bakker.Stuehuset er opført 1878 og gennemrestaureret, stalde opført 1922 og 1976, lade 1922 og maskinhus 1978. Gården har en ammekobesætning på 10 stk. af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med Elsborgvej 16 og 20.ELSBORGVE3 31, S30RSLEV, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667133. AAGE OVERGAARD ANDERSEN, gårdejer, født den 7.-8.-1923, søn af Kristian Andersen, Fårup, gift den 12.-1.-1963 med Meta Sørensen, født den 11.-3.-1922, datter af Agnus Sørensen, Sjørslev. Parret har børnene: Vita, født den 24.-12.-1962, Inga, født den 3.- 2.-1964 og Anni, født den 23.- 10.-1966.AA.O.A. har været på LyngbyLandbrugsskole. Han overtog gården den 17.-1.-1963 fra sin svigerfar, Agnus Sørensen, som købte den i 1922.Matr. nr. 16f m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 105.500. Areal 9,2 ha.Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret, udbygningerne bestående af stald og lade opført 1925. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 225 stk. årligt. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.ELSBORGVE3 41, S30R- SLEV, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-659081.TAGE NIELSEN, gårdejer, født den 11.-10.-1911, søn af Niels Nielsen, Thorning, gift den 30.-4.-1939 med Rosa Bendnedsen, født den 8.-9.-1916, datter af 3ens Bendnedsen, Skræ. Parret har børnene: Erik, født den 16.-9.-1939, Agnes, født den 20.-4.-1941,Margrete, født den 7.-11.-1943, Anna, født den 27.-7.-1948, Edith, født den 22.-12.- 1950, Karen, født den 27.-9.-1954, Aase, født den 14.-2.-1957 og Vita, født den 1.-9.-1960.T.N. har været medlem af Sjørslev Sogneråd, medlem af Rødkærsbro Andelsmejeri, vurderingsmand for ejendomsskyld vurderingen. Han overtog gården den 1.-4.-1939 fra Peter Søndergaard.Matr. nr. 23c. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 113.100. Areal 10,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1866 og gennemrestaureret, stalde opført 1866, 1951 og 1960, lade 1951 og staklade 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer + opdræt. Der findes 1 traktor og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ENGGÅRDSVE3 4, S30RSLEV, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667277.ANNA HANSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1930, datter af Thomas Hedegaard, Alm- toft, gift den 12.-12.-1952 med Frede Hansen, født den 2.-10.-1909, søn af Thomas



-89- Hansen, Sjørslev. Parret har børnene: Thomas, født den 12.-10.- 1955 og Bente Marie, født den 17.-12.-1970.Frede Hansen har været på Haslev Landbrugsskole, han døde den 10.7.-1975.Anna Hansen overtog gården i 1975 ved F.H.s død. F.H. overtog gården i 1952 fra sin far, Thomas Hansen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1848.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 261.100. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1863 og gennemrestaureret, stalde opført 1864 og 1930, lade 1864. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps, ærter og hør. Der findes 1 traktor og halmfyr, maskinstation bruges til høst.ENGHOLMSVEJ 10, "MAUSING ØSTERGÅRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888588.OLE ROSENKVIST, gårdejer, født den 12.-2.-1951, søn af Marie og Rikard Rosenkvist, Ammentoft, gift den 12.-6.-1976 med Lilli Kristiansen, født den 11.-4.-1954, datter af Inger og Robert Kristiansen, Levring. Parret har børnene: Kenneth, født den 26.-10.-1977, Brian, født den 26.-8.-1979 og Rune, født den 14.-6.-1987. L.R. er økonomaassistent på Silkeborg Sygehus.O.R. er udlært snedker og driver egen forretning sammen med sin bror. Han overtog gården fra Otto B. Hansen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 319.100. Areal 30 ha., heraf 10 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1984, lade opført 1880, kostald 1942 og maskinhus 1985. Gården drives med hareopdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og halmfyr, der bruges en del maskinstation.FRAUSINGVEJ 2, "KLOKKEBO", 8643 ANS, tlf. 06-886076.NIELS BLICHFELDT, gårdejer, født den 15.-10.-1950, søn af Marie og Søren Blichfeldt, gift den 1.-6.1974 med Ulla Østergaard, født den 25.-6.-1955, datter af Ragna og Henning Østergaard. Parret har børnene: Linda, født den 9.8.-1975 og Anders, født den 1.-6.1978.U.B. er EDB-konsulentN.B. er klokker i Hinge. Hanovertog gården i 1984 fra Ansgar Østergaard.Matr. nr. Iv m.fl. Ejendomsskyld 510.000. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1984, stald opført 1950, garage og maskinhus 1970. Gården har en besætning på ca. 14 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.FRAUSINGVEJ 7, 8643 ANS, tlf. 06-886222.NIELS PETER BJERRE, gårdejer, født den 23.-1.-1951, søn af Gunhild og Robert



-90-Martin Bjerre, gift den 17.-8.-1985 med Vivi Schmidt, født den 3.-12.-1961, datter af Tove og Vagn Schmidt. Parret har datteren Gitte, født den 29.-9.-1986.V.B. er rengøringsassistent.N.P.B. er mekaniker. Han overtog gården den 1.-1.-1984 fra sin far, Robert Martin Bjerre, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2t m.fl. Areal 12,8 ha., heraf 4,8 ha. eng.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1970, stald opført 1950 og garage 1970.Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.

da jorden blev udstykket fra Frausinggård.Matr. nr. laq m.fl. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 3

FRAUSINGVEJ 9, 8643 ANS, tlf. 06-886019.ARNE BJØRNSKOV SCHMIDT, gårdejer, født den 26.-9.-1925, søn af Katrine og Kristian Schmidt, gift den 8.-8.-1953 med Johanne Hansen, født den 19.-4.— 1932, datter af Kristian Hansen. Parret har børnene: Kristian, født den 2.-7.-1957 og Gert, født den 14.3.-1962.J.S. er arbejdsleder.A.B.S. byggede gården i 1953, ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1953, stald og lade ligeledes 1953, garage 1956, svinestald og maskinhus 1970. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. 6 ha. af jorden er bortforpagtet. Der findes 2 traktorer og plansilo.FRAUSINGVEJ 11, 8620 KJELLE- RUP, tlf. 06-886234.MADS JØRGEN HANSEN, gårdejer, født den 28.-12.-1927, søn af Annine og Aksel Hansen, gift den 18.11.-1951 med Emma Nielsen, født den 26.-11.-1926, datter af Olga og Aksel Nielsen. Parret har datteren Gitte, født den 13.-5.-1965. E.H. er rengøringsassistent.M.J.H. er i bestyrelsen for husmandsforeningen. Han byggede gården i 1953, da jorden blev udstykket fra Frausinggård.Matr. nr. lar m.fl. Ejendomsskyld tilkøbt 3 ha., der er 2,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1953, stalde 700.000. Grundskyld 126.700. Areal 9,5 ha., heraf1953 og ombygget 1970, maskinhus opført 1955.Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til høst.FRUERLUNDVEJ 3, ELKÆR, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888582.PER BOHME, gårdejer, født den 22.-3.-1942, søn af Ingrid og Arno Bohme, Århus, gift den 22.-3.-1978 med Kirsten Risager Andersen, født den 9.-1.-1952, datter af Edith og Frederik Andersen, Næstved.K.R.B. er bankassistent.P.B. er uddannet maskinarbejder og arbejder som værkfører. Han overtog gården den 18.-10.-1987 fra Søren Sørensen.



-91-Matr. nr. 7d. Areal 2 ha.Stuehuset er moderniseret 1970, lade opført 1822 og senere tilbygget, desuden er der stald, lade og garage. Gårdens besætning er på 2 kalve og 1 so med grise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor.FRUERLUNDVEJ 4, FRUERLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888282. SIMON STENHOLT, gårdejer, født den 9.^4.-1937, søn af K. og Johannes Stenholt, gift den 1.-6.- 1963 med Anna Marie Nielsen, født den 21.-3.-1940, datter af Magda og Jens Nielsen, Fruerlund. Parret har børnene: Margrethe, født den 9.-3.-1965, Lisbeth, født den 18.-3.-1967 og Hans, født den 27.-11.-1970.S.S. er chauffør.Han overtog gården den 1.-12.-1967 fra sin svigerfar, Jens Nielsen, som købte den i 1948.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 192.200. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Stuehuset er opført 1922, stald 1975 og lade 1979. Jorden er forpagtet ud. Der findes 1 traktor.FRUERLUNDVEJ 8, "STENS- GAARD", NORDRE FREDERIKS- MOSE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888058.KRESTEN EMANUEL LØRUP, gårdejer, født den 10.-2.-1931, søn af Agnes og Kristian Lørup, gift den 4.-7.-1959 med Emma Åby, født den 6.-3.-1926, datter af Karen og Jens Åby, Aulum. Parret har børnene: Jens Kristian, født den 22.-4.-1960 og Søren, født den 13.-8.-1961.E.L. er uddannet sygeplejerske.K.E.L. overtog gården den 1.-4.-1956 fra sin far, Kristian Lørup, som købte gården i 1948.Matr. nr. 28. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 203.100. Areal 22,4 ha.Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1978, kostald opført 1934, lade 1937 og maskinhus 1982 samt garage 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen RDM, tyrekalvene sælges som små. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer, 1 gylletank, kornsilo og markvandingsanlæg, der bruges en del maskinstation.GADEGÅRDSVEJ 14, "GADEGÅRD", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880935. SØREN SØRENSEN, gårdejer, født den 25.-6.-1955, søn af Aase og Gunnar Sørensen, Ungstrup, bor sammen med Anne-Marie Noes Møller, født den 2.-10.-1957, datter af Ninni og Poul Viggo Møller, Vildbjerg. Parret har børnene: Katrine, født den 5.-4.-1983 og Andreas, født den 27.-8.-1987.A.M.N.M. er sygehjælper.S.S. er uddannet traktormekaniker. Han overtog gården den 1.-8.-1979 fra sin far, Gunnar Sørensen, som købte gården i 1966, gården er den eneste i Ungstrup, som



-92- stadig har sin oprindelige jord fra 1797.Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 930.000. Areal 22 ha., heraf 4 ha. eng, skov og mose. Stuehuset er opført 1877, restaureret og moderniseret flere gange, avlsbygningerne er opført 1877. Gårdens besætning er på 8 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri.GALGEBAKKEVEJ 17, "NØRRE- VANG", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667381.JENS DAHL SØ, gårdejer, født den 20.-11.-1929, søn af Kresten Sø, Mollerup, gift den 29.-11.- 1959 med Maja Bundgaard, født den 18.-2.-1928, datter af Peder Bundgaard, Sunds. Parret har børnene: Lisbeth, født den 18.-9.- 1960, Anne Marie, født den 30.- 4.-1962 og Dorthe, født den 4.-1.-1968.M.S. er hjemmehjælper ved Silkeborg Kommune.J.D.S. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er gartnermedhjælper på Kjellerup Sygehus. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra Haakon Bak Pedersen.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 86.300. Areal 7,3 ha.Stuehuset er opført 1896 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1889 og hønsehus 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.GALGEBAKKEVEJ 19, "GALGEBAKKEGAARD", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP. LENE LYNGSØ og ERIK SØLVTOFT JØRGENSEN, gårdejere.E.S.J. er født den 27.-12.-1959, søn af Kristian Jørgensen, Sjørslev, bor sammen med Lene Lyngsø, født den 8.-7.-1962, datter af Hans Lyngsø.L.L. er laborant ved De danske Slagterier, Kjellerup afdeling.L.L. og E.S.J. overtog gården fra L.L.s far, Hans Lyngsø.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 230.200. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret, stalde opført 1900 og 1942, lade 1900 og maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og rajgræsfrø. Der findes 1 traktor og portionstørreri.GALGEBAKKEVEJ 20, "NEKSØ HEREFORD", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667331.VIGGO ANDERSEN, gårdejer, født den 16.-9.-1937, søn af Niels Møller Andersen, Sdr. Omme, gift den 5.-3.-1960 med Jytte Thomsen, født den 23.-1.-1942, datter af Marinus Thomsen, Troldhede. Parret har børnene: Mona, født den 9.-8.-1960, Keld, født den 11.-1.-1962, John, født den 6.-10.-1964 og Finn, født den 1.-8.-1970. J.A. er ansat på "Solgården" i Sjørslev.V.A. er udlært murer, han er nu ansat ved Grundfoss i Bjerringbro. Han overtog gården den 15.-5.-1974 fra Gunnar Tholstrup.Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 68.000. Areal 5,5 ha. og der er forpagtet 35 ha. græsning.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret, stalde opført 1890 og 1957, løsdrift- stald 1978, lade 1890 og maskinhus 1983. Gården drives med en avlsdyrproduktion af racen Hereford, besætningen er på 18 moderdyr og ca. 45 stk. opdræt. Besætningen er registreret i lukket stambog, afsætningen sker hovedsagelig til brugsbesætninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker, der bruges en del maskinstation.



-93-GALGEBAKKEVEJ 22, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667686.PETER MARTIN PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-3.-1916, søn af Anders Lund Pedersen, Hjarbæk, gift den 26.-11.-1946 med Signe Marie Lyngsø, født den 13.-2.- 1925, datter af Kristian Lyngsø, Rødding. Parret har børnene: Mogens, født den 17.-3.-1947, Anne Marie, født den 27.-4.-1949, Hans Jørgen, født den 7.-2.-1952, Inger, født den 9.-2.-1955 og Anders, født den 19.-12.-1956.P.M.P. har været på St. Restrup Husmandsskole, han har været medlem af bestyrelsen for Sjørslev Husmandsforening. Han overtog gården den 1.-11.-1955 fra Mikkel Kristensen.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 128.000. Areal 12,5 ha.Stuehuset er opført 1838 og gennemrestaureret, stald opført 1888 og lade 1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug og raps. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

den 12.-3.-1955.

GEDDEBÆKVEJ 2, KJELLERUP MARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881102.LAURIDS JENSEN, gårdejer, født den 24.-4.-1916, søn af Marie og Jens Jensen, Kjellerup Mark, gift den 22.-10.-1948 med Kirstine Marie Iversen, født den 1.-4.-1913, datter af Karen og Ingvar Iversen, Mors. Parret har børnene: Jens, født den 16.-10.-1949, Jørgen, født den 7.-3.-1951, Inger, født den 5.-6.-1953 og Ole, fødtK.M.J. er uddannet sygeplejerske.L.J. overtog gården i 1948 fra sine forældre, Marie og Jens Jensen, som købte gården i 1913.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 255.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1874 og restaureret flere gange, kostald opført 1953, svinestald 1974 efter en brand, maskinhus 1965 og lagerhus 1916. Gården drives med en slag- tesvineproduktion på ca. 250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter og hvede. Der findes 1 traktor og plansilo, der bruges en del maskinstation.GEDDEBÆKVEJ 6, "GEDDEBÆKGÅRD", GL. KJELLERUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 881375.KELD SIMONSEN, gårdejer, født den 30.-10.-1938, søn af Kathrine og Kristian Simonsen, gift den 15.-7.-1966 med Ingrid Hansen, født den 20.-6.-1942, datter af Sigrid og Jens Hansen, Lee. Parret har børnene: Esben, født den 19.-9.-1967, Jakob, født den 14.-8.-1970, Annemarie, født den 19.-1.-1974, Mariane, født den 30.-6.-1976 og Torsten, født i 1978.I.S. er lærer ved Thorning Skole.K.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1966 fra sine forældre, Kathrine og Kristian Simonsen, gården har været i slægtens eje siden 1743.Matr. nr. 18 og 19b. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 350.000. Areal 26 ha. Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1970-80, kostald og lade opført 1936 og ændret til svin i 1974, svinestald opført 1936, slagtesvinestald 1974 og maskinhus 1955. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og valmuer. Der findes 1 traktor og kornsilo med tørreri, der bruges en del maskinstation.



-94-GEDDEBÆKVEJ 10, "GEDDEBÆKHOLM", GL. KJELLERUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881837.GUNNAR KRISTENSEN, gårdejer, født den 30.-9.-1935, søn af Elly og Peter Kristensen, GI. Kjellerup, gift den 17.-9.-1966 med Jenny Kristensen, født den 17.-1.-1939, datter af Signe og Jens Kr. Kristensen, Rødkærsbro. Parret har børnene: Stig, født den 13.-3.-1967 og Lars, født den 4.-10.-1968.J.K. er syerske.G.K. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for landboforeningen. Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra sine forældre, Elly og Peter Kristensen, som købte den i 1938.Matr. nr. 17h m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 202.900. Areal 16 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8 ha-Stuehuset er opført 1880, restaureret og tilbygget i 1982, stald opført 1968-73, maskinhus 1977, lade 1954 og klimastald 1986. Gården drives med en svineproduktion på 150 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper. G.K. ejer og driver også Kærsholm Møllevej 4.

Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1988,

GL. DALSGÅRDVEJ 1, "GL. DALSGAARD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881503.AXEL FISKER, gårdejer, født den 3.-2.-1938, søn af Kirstine og Svend Fisker. A.F. har sønnen Erik, født den 17.-2.-1968.A.F. overtog gården i 1965 fra Magda Hermannsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 1.028.200.Areal 47 ha. og desuden er der forpagtet 4,4 ha.svinestaldene er opført 1916, 1975,1976 og 1985, lade 1871, lager 1962 og maskinhus 1971. Gården drives med en svineproduktion på 135 SPF-søer, der produceres ca. 2.500 torvegrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank og plansilo. Maskinstation bruges til høst.GL. DALSGÅRDVEJ 5, "GRØNVANGGÅRD", ASTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 886142.FREDERIK STADEL PETERSEN, gårdejer, født den 15.-4.-1923, søn af Martha og Laur. Stadel Ditmar Petersen, gift den 25.-11.-1951 med Magda Sørensen, født den 24.-9.-1921, datter af Agnes og Peter Sørensen. Parret har børnene: Bent, født den 31.-3.-1953 og Jørn, født den 12.-5.-1964.F.S.P. overtog gården den 15.-3.-1960 fra sin far, Stadel Ditmar Petersen, som købte den i 1916.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20,3 ha., heraf 1,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1973, kostald opført 1924, s vinestald 1961 og 1977, lade 1949, garage og maskinhus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.GL. DALSGÅRDVEJ 8, ASTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886204.HENNING HANSEN RIGER, gårdejer, født den 5.-1.-1947, søn af Agnete og Marius Hansen Riger, gift den 22.-5.-1971 med Anne Marie Sørensen, født den 13.-12.-1947, datter af Inger og Edv. Sørensen. Parret har børnene: Jette, født den 28.-7.-1974 og Søren, født den 16.-6.-1980.



-95- Anne M. Rigerer beskæftigelsesvejleder.Henning H. Riger er brøndborer. Han overtog gården den 1.-3.-1971 fra sin far, Marius Hansen Riger, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra 1885.Matr. nr. Ile m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1985, kostald og s vinestald opført 1930, lade og maskinhus 1972. Gården drives med en produktion på 25 kalve årligt og 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.GL. HÆRKROVEJ 4, "ERICA", HVAM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667658.PEDER MATHIASEN, gårdejer, født den 12.-3.-1931, søn af Mathine og Magnus Mathiasen, Hvam, gift den 8.-7.-1962 med Marie Poulsen, født den 27.-4.-1936, datter af Jensine og Johannes Poulsen, Vium. Parret har børnene: Bente, født den 26.-5.-1963, Flemming, født den 9.-5.-1965 og Inger, født den 12.-10.-1966. P.M. er medlem af Menighedsrådet og er i bestyrelsen for DLK. Han overtog gården den 1.-5.-1973 fra en farbror, Jakob Mathiasen. Gården har været i slægtens eje siden 1888.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 340.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 6 ha. mose og eng.Stuehuset er opført 1907 og moderniseret 1978, stald opført 1895 og moderniseret 1976, svinestald opført 1895 og restaureret 1950, lade opført 1956 og maskinhus 1900. Gården drives med en kvægproduktion på 24 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank, kornsilo med tørreri.GL. HÆRKROVEJ 69, "STENSBALLELUND", HVAM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667188.NIELS CHRISTIAN MIKKELSEN, boelsmand, født den 18.-8.-1921, søn af Katrine og Jens Kr. Mikkelsen, Haurdal, gift den 8.-12.- 1951 med Anne Marie Elisabeth Jakobsen, født den 19.-5.-1924, datter af Anne Marie og Kristian Jakobsen, Oustrup. Parret har børnene: Flemming, født den 22.-1.- 1949, Jette, født den 16.-7.-1952,Grethe, født den 1.-7.-1953, Lene, født den 27.-3.-1955 og Arne, født den 4.-3.-1957.A.M.M. er efterlønsmodtager.N.C.M. overtog gården den 1.-12.-1951 fra Martin Laursen.Matr. nr. 4f m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 100.000. Areal 10 ha., heraf 3,5 ha. tilplantet med juletræer og pyntegrønt.Stuehuset er opført 1921 og moderniseret 1978, stald opført 1921 og lade tilbygget 1942. 5 ha. af jorden ér lejet ud. Der findes 1 traktor.GL. KONGEVEJ 6, "HØJGÅRD", 8643 ANS.NIELS DØSSING, landmand, født den 14.-12.-1935, søn af Conrad Døssing, Grønbæk,



-96- gift med Rigmor Hansen, født den 16.-10.-1933, datter af Rasmus Hansen, Jelling. N.D. overtog gården i 1958 fra sin far, Conrad Døssing.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 183.900. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1908, svinestald 1960 og kostald 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 23 køer + opdræt, besætningen er RDM og blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.

19.-9.-1972 og Louise, født den 28.-12.-1982.

GL. KONGEVEJ 17, "GRØNBÆK- GAARD", GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06-870210.EGON CHRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1938, søn af Peter Christensen, Grønbækgaard, gift den 14.-11.-1964 med Gurli Karoline Holst, født den 12.-11.- 1943, datter af Peter Holst, Tirstrup. Parret har børnene: Marianne, født den 12.-5.-1965, Lis, født den 18.-8.-1966, Lars, født den 2.-10.-1970, Britta, født denG.C. er uddannet sygehjælper og ansat på plejehjemmet "Fuglemose" i Kjellerup. E.C. har været på Rønde Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården den 1.- 3.-1963 fra sin far, Peter Christensen, som overtog den i 1944.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 351.600. Areal 35,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng og 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 55 ha. Stuehuset er opført 1845, gennemrestaureret og tilbygget i 1975, stalde opført 1966, 1971 og 1976, lade 1971, maskinhus 1971 og 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 48 køer + opdræt, alle af racen SDM, det er en stambesætning. Svineproduktionen er på 34 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 8 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 2 vandingsmaskiner, plantørreri, genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset, rørmalkningsanlæg, udmugningsanlæg og fodringsanlæg ved grisene. På gården er ansat 1 fast fodermester og lidt løs medhjælp.GL. KONGEVEJ 19, "BAKKEGAARDEN", GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06-879067. FRODE KRISTIAN LAUESEN, gårdejer, født den 14.-11.-1929, søn af Otto Lauesen, Lyngby, gift i 1954 med Maren Andersen, født den 4.-7.-1931, datter af Peder Boddum, Ydby. Parret har datteren Hanna, født den 1.-1.-1957.M.L. døde den 25.-5.-1985.F.K.L. har i 25 år drevet privat mejeri i Sønderskov i Vendsyssel. Han overtog gården den 1.-7.-1984 fra Søren Daniel Sørensen.Matr. nr. 10a Grønbæk. Ejendomsskyld 2.550.000. Grundskyld 278.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. eng og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1979, stalde opført fra 1974-1979, maskinhus og lade 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, gylletank, portionstørreri, halmfyr, blandingsanlæg og fodringsanlæg. Maskinstation bruges til høst.GL. KONGEVEJ 21, "BAKKELUND", GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06-870056.MARTIN RIIS THOMSEN, gårdejer, født den 13.-12.-1947, søn af Anders Riis Thomsen, Grønbæk, gift den 11.-9.-1982 med Inger Marie Jensen, født den 17.-6.-1949, datter af Ejner Helge Jensen. Parret har sønnen Anders, født den 4.-11.-1983. I.M.R.T. er uddannet lærer og har været lærer på Levring Efterskole.



-37- Martin R. Thomsen har været på Kalø Landbrugsskole, han er portør på Kjellerup Sygehus. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra sin far, Anders Riis Thomsen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1750.Matr. nr. 11. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 297.200. Areal 40,3 ha., heraf 10 ha. skov og 2,5 ha. kær.Stuehuset er opført 1878 og - gennemrestaureret, stalde opført 1878, udvidet og tilbygget 1964-66, lade opført 1878 og 1956, staklade og maskinhus 1919. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 10 ammekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, ærter, raps og græs. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, plantørringsanlæg, halmfyr og udmugningsanlæg.GL. REVLVE3 2, "STALDH03", HAUGE, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-888488.KARL AAGE BECH, gårdejer og maskinstationsejer, født den 11.- 5.-1949, søn af Lilly og Aksel Bech, Hauge, gift den 8.-8.-1987 med Lene Nørskov, født den 10.- 1 1.-1952, datter af Gerda og Svend Nørskov, Elkær. Parret har børnene: 3anna, født den 30.-12.- 1976 og Gitte, født den 12.-1.- 1980.L.B. er kontorassistent på skattekontoret.K.AA.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra sine forældre, Lilly og Aksel Bech, som købte gården i 1940.Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 193.800. Areal 18,5 ha. og der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1978, kostald og lade 1949, kyllingehuse 1963 og maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. Der drives maskinstation fra gården og maskinparken er på 7 traktorer, 4 mejetærskere, 2 roeoptagere, 1 storballepresser, 2 finsnittere, 1 slamsuger og kornsilo. På maskinstationen er der ansat 5 faste medhjælpere. GL. REVLVE3 10, "LADB3ERG- GÅRD", HAUGE, 8620 K3ELLE- RUP, tlf. 06-888193.ERLING KRISTENSEN, gårdejer, født den 22.-10.-1930, søn af Hedevig og 3ens Kristensen, Hauge, gift den 31.-3.-1956 med Hilda 3ensen, født den 2.-3.-I932, datter af Elisa og Knud Henrik 3en- sen. Parret har børnene: Knud Erik, født den 27.-5.-1954, Birger, født den 17.-2.-1957 og Herdis, født den 13.-7.-1961.



-98-E.K. har været på Korint Landbrugsskole, han er ansat på Grundfoss. Han overtog gården den 1.-4.-1956 fra sine forældre, Hedevig og Jens Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 8 m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 184.500. Areal 16,4 ha.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1980, kostald og lade opført 1909, svinestald 1924, maskinhus 1953 og desuden er der kølerum og brændselshus. Gården drives med en kvægproduktion på 9 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer og der bruges en del maskinstation.GL. REVLVEJ 12, "REVLGÅRD", REVL, 8620 KJEL- LERUP, tlf. 06-888215.HANS KNUDSEN, gårdejer, født den 10.-1.-1932, søn af Julie og Anders Knudsen, Gråmose, gift den 29.-1.-1955 med Marie Ve- stergaard, født den 10.- 1.-1931, datter af Sofie og Marius Vestergaard, Revl. Parret har børnene: Lissi, født den 16.-12.-1955,Irma, født den 18.-11.-1956, Elin, født den 14.-12.-1957, Birgit, født den 15.-3.-1959 og Helle, født den 14.-11.-1965.M.K. er rengøringsassistent på en skole.H.K. er entreprenør. Han overtog gården den 1.-6.-1956 fra sine svigerforældre, Sofie og Marius Vestergaard, som købte gården i 1928.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 300.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., der er 1 ha. eng og skov. Desuden er der forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1954, kostald 1920 og tilbygget 1957, lade opført 1924, maskinhus 1962 og 1976, hvor der også blev bygget halmhal. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 briketpresser til halm, markvandingsanlæg, plansilo med gennemløbstørreri og halmfyr.GL. SKOLEVEJ 48, "HEDEGÅRDEN", DEMSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667175. POUL ERIK NIELSEN, smed, født i 1945, søn af Johannes Nielsen, gift med Hanne Nielsen.H.N. er medhjælpende hustru.P.E.N. arbejder som smed. Han overtog gården i 1982 fra Villy Hansen.Bygningerne er opført i 1800-tallet. Gården drives med en kvægbesætning på 30 Jersey-køer. Der findes 1 gylletank.GLÆNSØVEJ 1, SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-870445. VAGNAR NIELSEN, gårdejer, født den 15.-4.-1909, søn af Kristian Hansen Nielsen, Højbjerg, gift den 24.-2.-1954 med Margrethe Nielsen, født den 10.-4.-1917, datter af Ansgar Nielsen, Fårup. Parret har datteren Betty, født den 3.-8.1954.V.N. overtog gården den 1.-3.- 1943 fra Magnus Haargaard.Matr. nr. 18d. Ejendomsskyld



-99- 600.000. Grundskyld 180.000. Areal 9 ha.Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret, stald opført 1910 og 1964, lade 1935 og maskinhus 1950. Oorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.

J.K.P. er chauffør ved Mejeriselskabet Danmark, fra Magnus Dahl.

GLÆNSØVEJ 2, SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-879002. JENS KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født den 22.-12.-1954, søn af- Søren Pedersen, Skovsborg, gift den 9.-6.-1979 med Kirsten Dahl, født den 6.-3.-1955, datter af Ejner Dahl, Mausing. Parret har børnene: Steffen, født den 13.-6.1981, Jane, født den 21.-12.-1983 og Kasper, født den 10.-7.-1987.K.P. er uddannet sygehjælper. Han overtog gården den 1.-8.-1985Matr. nr. 18e m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 140.700. Areal 13 ha.Stuehuset er opført 1915, gennemrestaureret og moderniseret 1986, stalde opført 1870 og 1968, lade 1933. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer og 1 portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GLÆNSØVEJ 3, SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-870281. SØREN BÆK RØNNING, gårdejer, født den 20.-7.-1948, søn af Ejgil Rønning, Ans, gift den 24.-6.-1972 med Elin Andersen, født den 27.- 8.-1951, datter af Laurits Andersen, Sahl. Parret har børnene: Carsten, født den 15.-6.-1973 og Jette, født den 16.-5.-1979.E.R. er kontoruddannet.S.B.R. overtog gården den 1.-9.- 1970 fra Peter Tanghus Pedersen. Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 263.200. Areal 24 ha., heraftilkøbt 14 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 27,5 ha.Stuehuset er opført 1900, tilbygget og gennemrestaureret 1983, stalde opført 1935, 1974 og 1976, lade 1935 og 1975, roehus 1975, maskinhus 1979. Gården drives med en - stambesætning på 53 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, markvandingsmaskine, genvindingsanlæg for opvarmning af stuehuset og rørmalkningsanlæg. På gården er der 1 deltids medhjælper og desuden bruges lidt maskinstation. GLÆNSØVEJ 5, "GLÆNSØGAARD", SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-870233.SVEND MORTEN VESTERGAARD, gårdejer, født den 3.-5.-1928, søn af Niels Nielsen Vestergaard, Skovsborg, gift den 22.-9.-1956 med Lily Lund Jensen, født den 8.-1.1938, datter af Klara og Otto Lund Jensen, Skovsborg.



-100-Parret har børnene: Preben Frank, født den 2.-6.-1958, 3an Karsten, født den 3.-3.-1961 og Annette, født den 25.-5.-1963.S.M.V. overtog gården den 5.-4.-1975 fra sin bror, Jørgen Verner Vestergaard, som i 1968 havde overtaget den efter moderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været slægtsgård siden 1750, da den blev udstykket fra Palstrup Gods. Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 279.200. Areal 25,5 ha., der er 3 ha. mose og 0,5 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret 1976. Stalde opført 1880, 1912 og 1976, lade og roehus 1976 samt maskinhuse 1978 og 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 34 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 4 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg, portionstørringsanlæg, køresilo til ensilage og rørmalkningsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation. GLÆNSØVEJ 12, "GLÆNSØHUS", SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-870571.HANS JØRN PEDERSEN, gårdejer, født den 24.-1.-1943, søn af Holger Pedersen, Skovsborg, gift den 14.-9.-1974 med Ellen Kvist Christensen, født den 9.-7.-1949, datter af Jens Kvist Christensen, Skive. Parret har børnene: Søren, født den 7.-9.-1976, Dorte, født den 28.-3.-1980.E.K.P. er børnehavepædagog og ansat ved Højbjerg-Elsborg Skole.H.J.P. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1974 fra sin far, Holger Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som han været i slægtens eje siden 1900.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 136.100. Areal 12,5 ha., heraf 1 ha. mose og beplantning. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret, stald opført 1934, lade 1888 og maskinhuse 1976 og 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 80 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg og rørmalkningsanlæg, der bruges lidt maskinstation.GRØNBÆKHUSEVEJ 1, 8643 ANS, tlf. 06-870703.BENT ANDERSEN, gårdejer, født den 28.-3.-1962, søn af Olga og Peter Andersen, gift den 11.-7.-1987 med Laila Nielsen, født den 7.-10.-1964, datter af Inga og Alfred Nielsen. Parret har sønnen Casper, født den 7.-6.-1988.L.A. er specialarbejder.B.A. er specialarbejder. Han overtog gården den 15.-10.-1985 fra sin far, Peter Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 129.200. Areal 12 ha.Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1974, stald opført 1960. Gården drives med en besætning på 3 søer og 50 slagtesvin årligt, 2 Jersey-kvier og 3 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.GRØNBÆKHUSEVEJ 2, "RISVANG", 8643 ANS, tlf. 06-870907.LARS BO SØRENSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1962, søn af Gerda og Aage Sørensen, bor sammen med Lone Gaarde, født den 27.-2.-1962, datter af Inger og Christian Gaarde. Parret har datteren Lisbeth, født den 16.-6.-1987.



-101-

Foto: Kastrup Luftfoto.

Lone Gaarde er kontorassistent. Lars B. Sørensen er elektriker. Han overtog gården den 1.-10.- 1985 fra Magnus Pedersen.Matr. nr. Im m.fl. Areal 10 ha. Stuehuset er opført 1953, staldlænge ligeledes 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
GRÅGÅRDEVEJ 1, "BØGEBAKKE", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880120. JOHANNES JØRGENSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1946, søn af Dagny og Kristian Jørgensen, Brønderslev, bor sammen med Jenny Pedersen, født den 18.-6.-1935, datter af Marius og Sofie Vester- gaard, Hauge.J.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kjellerupegnens Mejeriselskab. J.J. og J.P. overtog gården den 15.-4.-1986 fra Karna Jensen.Matr. nr. 2e. Ejendomsskyld 1.330.000. Grundskyld 249.000. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 4,9 ha. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1940, restaureret og tilbygget i 1971, kostald opført 1972 og maskinhus 1973, svinestald opført 1920 og ændret til kalve i 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres der 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank, kornsilo og køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.GRÅGÅRDEVEJ 2, "BIRKELUND", KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880067.SØREN SØRENSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1935, søn af Stinne og Kristian Sørensen, Sdr. Knudstrup, gift den 14.-4.-1962 med Ellen Gadegaard, født den 19.- 12.-1941, datter af Ester og Kr. Gadegaard, Ungstrup. Parret har børnene: Karin, født den 6.-9.- 1962, Per, født den 1.-10.- 1963, Ole, født den 28.-2.-1965 og Inger, født den 28.-3.-1969.S.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1961 fra sine forældre, Stinne og Kristian Sørensen, som købte den i 1946.Matr. nr. 3 Sdr. Knudstrup. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 375.000. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1970, sostalde opført 1962 og 1969, små- grisestald 1964 og 1972, lade 1971 og maskinhus 1988. Gården drives med en svine-



-102-produktion på 100 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer og plansilo, der bruges en del maskinstation. GRÅGÅRDEVEJ 8, "RISHØJ", GRÅSKOV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880044.SVEND NØRSKOV JENSEN, gårdejer, født den 12.-7.-1925, søn af Ane og Henry Jensen, Gråskov. S.N.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sine forældre, Ane og Henry Jensen, nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i familiens eje førstavnsbåndets ophævelse, den blev frikøbt fra Kærsholm i 1788.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 840.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1837 og restaureret 1936, kostald opført 1922, svinestald 1949 og lade 1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor og kornsilo, der bruges en del maskinstation.GRÅGÅRDEVEJ 10, GRÅSKOV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880140.TAGE PEDERSEN, landmand, født den 14.-3.-1950, søn af Grethe og Villy Pedersen, Slagelse, gift den 31.-1.-1981 med Anne Gunild Rasmussen, født den 28.-9.-1958, datter af Hanna og Hans Rasmussen, Hjortshøj. Parret har børnene: Connie, født den 31.-7.-1972 og Camilla, født den 6.-9.-1982.A.G.P. er børnehavepædagog.T.P. er snedker. Han overtog gården den 15.-5.-1984 fra August Smidt. Matr. nr. Ig m.fl. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1985 og 1987, stald opført 1880 og tilbygget 1948-52. Gården drives med en besætning på 5 søer + opdræt og 2 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter og hvede. Der findes 1 traktor, 1 tørresilo, der bruges lidt maskinstation.GRÅGÅRDEVEJ 12, "GRÅSKOVGÅRD", GRÅSKOV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 880046.THOMAS B. NIELSEN, landmand, født den 16.-3.-1946, søn af Agnete og Peder Nielsen, Gråskov.T.V.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han arbejder som montør. Han overtog gården i 1977 fra sine forældre, Agnete og Peder Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1902.Matr. nr. la Gråskov. Ejendomsskyld 950.000. Areal 23 ha., heraf 2 ha. eng og skov. Stuehuset er opført 1876 og restaureret 1976, lade opført 1904, kostald 1939, maskinhus og spaltestald 1979, desuden er der en hestestald. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og plansilo.GRÅGÅRDEVEJ 13, "GRATEHUS", GRÅSKOV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880373. JENS ARNE JENSEN, gårdejer, født den 17.-11.-1949, søn af Emma og Christian B. Jensen, Knudstrup, gift den 6.-7.-1974 med Anne Marie Duelund Jensen, født den 7.-10.-1953, datter af Henry Duelund Jensen, Rødkærsbro. Parret har børnene: Lisbeth, født den 20.-3.-1976, Stig, født den 21.-3.-1979 og Jesper, født den 10.-4.-1983.A.M.J. er handelsuddannet.



-103- Jens A. Jensen er tømrer. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra Preben Kjær Madsen.Matr. nr. li Grågårde m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 230.000. Areal 16,4 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 0,3 ha. skov og 0,7 ha. eng. Desuden er der forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1979, stalde opført 1910 og 1979, lade og garage 1910 samt maskinhus 1983, desuden er der minkhaller fra 1984-85. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer + opdræt, desuden er der 130 avlsminktæve'r. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg, der bruges lidt maskinstation.GRÅGÅRDEVEJ 14, "VESTERGÅRD", GRÅSKOV, 8620 KJELLE- RUP, tlf. 06-880950.OLE ANDERSEN, gårdejer, født den 18.-2.-1945, søn af Lilly og Hans Andersen, Sjælland, gift den 8.-3.-1969 med Kirsten Hansen, født den 2.-7.-1945, datter af Ester og Alfred Hansen, Sjælland. Parret har børnene: Lars, født den 16.-2.-1974, Lea, født den 28.-1.-1978 og Lejf, født den 19.- 11.-1979.K.A. er specialarbejder.O.A. har været på Halsev Landbrugsskole og arbejder som specialarbejder. Han overtog gården den 15.-8.-1984 fra Johannes Jensen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Areal 33,5 ha., heraf 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1972, kostald og lade opført 1910, svinestald 1958 og maskinhus 1968. Gården drives med en avlsbesætning på 25 Limousine-køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, kornsiloer og køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.GRÅGÅRDEVEJ 19, "GRÅGÅRDE", GRÅE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880400.JENS CARL LASSEN, gårdejer, født den 21.-10.-1932, søn af Anna og Peter Lassen, Gråe, gift den 7.-11.-1959 med Inga Søgård, født den 12.-5.-1937, datter af Edith og Peter Søgård. Parret har børnene: Jonna, født den 24.- 8.-1960 og Per, født den 18.-5.- 1964.J.C.L. har været på HammerumLandbrugsskole, han er i DLGs bestyrelse og forretningsudvalg. Han overtog gården den 1.-8.-1970 fra sine forældre, Anna og Peter Lassen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1826.



-104-Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 650.000. Areal 48 ha., heraf 6 ha. mose og eng. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1971, kalvehus opført 1872 og moderniseret 1972, lade opført 1902, svinestalde 1937 og 1974, kostalde 1952 og 1972, maskinhus 1968 og fodermesterhus 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 16 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 møjspreder, gylletank, markvandingsanlæg og kornsilo med tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og desuden bruges der maskinstation.

den 1.-11.-1942, Johannes, født den 26.5.-1945 og Peder,J.A.L. har været på Tommerup Højskole med

HAUGEVEJ 1, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888123.JENS ANDREAS LAURIDSEN, gårdejer, født den 3.-4.-1906, søn af Katrine og Johannes Lauridsen, Vinderslev, gift den 17.-10.- 1941 med Andrea Storgaard Nielsen, født den 30.-1.- 1911, datter af Katrine og Peter Nielsen. Parret har børnene: Ellen, født født den 14.10.-1949.landbrugsfag. Han overtog gården i1947 fra sine forældre, som købte gården i 1920.Matr. nr. 3a m.fl. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1935, gi. lade 1890, kostald 1931 og lade 1951. Jorden er forpagtet ud. Der findes 1 traktor og plansilo til korn.HAUGEVEJ 3, "VESTERGÅRDEN", VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888030.HENNING MIKKELSEN, gårdejer, født den 15.-1.-1922, søn af Hanne og Anton Mikkelsen, Villerslev, gift den 20.-2.-1953 med Lilly Indelukke, født den 17.-9.-1923, datter af Katrine og Alfred Indelukke, Nisset. Parret har børnene: Anne, født den 18.-3.-1955 og Folmer, født den 21.-4.-1957. H.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra faderen, Anton Mikkelsen. I 1786 blevgården frikøbt fra Vinderslevholm, og den ved Jens Mikkelsen. nævnes første gang i familiens eje i 1586Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1884 og restaureret sidste gang i 1982, kostald og lade opført 1919, kostald ændret og tilbygget i 1976, svinestald opført 1929 og maskinhus 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 330 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og kornsilo med tørreri, der bruges maskinstation.



-105- HAUGEVEJ 4, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888427. NIELS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født den 25.-7.-1936, søn af Karen Kristine og Karl Valdemar Jensen, Kjærsgård, gift den 28.- 3.-1959 med Elna Mortensen, født den 21.-6.-1939, datter af Rigmor og Sigvald Mortensen, Rask Mølle. Parret har børnene: Marianne, født den 7.-4.-1961, Carsten, født den 4.-6.-1965, Lars, født den 29.-4.-1970 ogSøren, født den 6.-8.-1974.Niels C. Jensen har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.- 2.-1975 fra Kr. Bech.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.180.000. Grundskyld 213.000. Areal 16,2 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1909 og moderniseret 1988, gi. kostald opført 1880 og ændret til svin i 1980, lade opført 1880, maskinhus 1976, svinestald 1953 og kostald 1975. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, der opfedes ca. 250 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsiloer, der bruges lidt maskinstation.HAUGEVEJ 6, "ELKJÆRGÅRD", ELKJÆR, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888519. ARNE HOLM og ELSE OVERGAARD HOLM, gårdejere.A.H. er født den 5.-11.-1941, søn af Kirstine og Viggo Holm, Randers, gift den 19.-6.-1966 med Else Hønholt, født den 22.-6.-1942, datter af Dora og Jens Hønholt. Parret har børnene: Jesper, født den 11.-3.-1969 og Mette, født den 10.-11.-1973. E.O.H. er skolesekretær.A.H. er udlært indenfor handel.A.H. og E.O.H. overtog gården den 1.-1.-1979 fra Dora og Jens Hønholt, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 20 ha., heraf 1,5 ha. eng og skov. Stuehuset er opført 1878 og restaureret senest i 1985, sostald opført 1979, smågrise- stald 1984 og slagtesvinestald 1986, desuden er der lade og gi. svinestald opført 1878 og maskinhus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og genvindingsanlæg for varme, der bruges lidt maskinstation.HAUGEVEJ 7, FRUERLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888206.JENS ERLING NØRSKOV, gårdejer, født den 6.-2.-1943, søn af Gudrun og Åge Nørskov, Fruerlund, gift den 7.-11.-1975 med Birgit Laursen, født den 17.-10.-1952, datter af Lis og Adolf Laursen, Fruerlund. Parret har børnene: Anni, født den 15.-6.-1978, Linda, født den 15.-9.-1979 og Kim, født den 9.-6.-1983.J.E.N. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 8.-5.-1975 fra forældrene, Gudrun og Åge Nørskov, som købte den i 1935.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 209.400. Areal 19 ha. og der er forpagtet 13.5 ha.Stuehuset er opført 1953 og restaureret 1983, svinestald opført 1965, kostald 1968, lade ændret til kostald 1976, ungdyrstald opført 1983 og maskinhus 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg, der bruges lidt maskinstation.



-106- HAUGEVE3 12, ELK3ÆR, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-888158.SVEND NØRSKOV, landmand, født den 1.-4.-1924, søn af Kirstine og Peter Nørskov, Elkjær, gift den 21.-1.-1950 med Gerda Larsen, født den 30.-3.-1925, datter af Ane og Osvald Larsen, Funder Kirkeby. Parret har børnene: Lene, født den 10.-11.-1952, Peder, født den 10.-9.-1958 og død den 7.-5.-1980, Ole, født den 29.-1.1960, Kirsten, født den 10.-9.-1962 og 3ørn, født den 9.-5.-1967.Svend Nørskov har tidligere haft en grusgrav. Han overtog gården i 1954 fra sin forældre, Kirstine og Peter Nørskov, som købte den i 1922.Matr. nr. 6a m.fl. Areal 6,5 ha.Stuehuset er opført 1954, lade 1958, desuden er der 2 garager. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 1 traktor og der bruges en del maskinstation.HAUGEVE3 13, FRUERLUND, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-888258. BØRGE STENHOLT, gårdejer, født den 5.-5.-1935, søn af Signe og Kristian Stenholt, GI. Kjelle- rup, gift den 24.-3.-1962 med Lissy Vernersen, født den 28.-1.- 1934, datter af Sine og Anker Vernersen, Alborg. Parret har børnene: Hanne, født den 6.-12.-1963 og Per, født den 8.-9.-1966. L.S. er uddannet ved handel, hun er i Menighedsrådet.B.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 4.-12.-1964 fra Ane og Peter Henriksen.Matr. nr. 2c Fruerlund m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 219.500. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1941 og tilbygget 1974, kostald og lade opført 1965, svinestald og maskinhus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg og kornsilo, der bruges en del maskinstation.HAUGEVE3 18, "SKOVHUSGÅRD", VINDERSLEV, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-888050. KNUD PEDERSEN, gårdejer, født den 29.-4.-1943, søn af Petrea og Kristian Pedersen, Vinderslev, gift den 21.-5.-1967 med Inger Mølgaard, født den 10.-10.-1946, datter af Ella og Ejnar Mølgaard. Parret har børnene: Morten, født den 20.-10.-1967, Niels, født den 24.-9.-1971, Anne Mette, født den 2.-2.-1975 og 3ens Kristian, født den 17.-9.-1983.I.P. er kommunal dagplejemor.K.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 30.-9.-1972 fra sine forældre, Petrea og Kristian Pedersen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1786.Matr. nr. la Skovhus m.fl. Areal 36,6 ha., heraf 3 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er der lejet 7 ha.



-107-Stuehuset er opført 1863 og restaureret flere gange, sidste gang i 1988, maskinhus opført 1951, svinestald 1970, kostald 1974 og foderlade 1988, desuden er der aftægtshus opført af K.P.s oldeforældre i 1900, på det tidspunkt kostede huset ca. 2.500 kr. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, svineproduktionen er på 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank, kornsilo med tørreri og 1 vindmølle. Der bruges en del maskinstation og nogle skolebørn efter skoletid.HAUGEVEJ 20, SKOVHUSE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888065.BERTEL LOLK JENSEN, forpagter, født den 4.-1.-1908, søn af Karen og Hardvig Jensen, Skovhuse, gift den 10.-11.-1935 med Klara Døssing, født den 27.-5.- 1915, datter af Katrine og Peter Døssing, Knudstrup. Parret har børnene: Hartvig, Inger og Anne. B.L.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra forældrene, Karen og Hartvig Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1873, gården blev udstykket fra Skovhusgård, som ejedes af oldefaderen.Matr. nr. 1c Skovhus. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18,6 ha., heraf 1 ha. med juletræer.Stuehuset er opført 1915 og moderniseret, garage og oplagshus opført 1860, svinestald og maskinhus 1914 og lade 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med tørreri og halmfyr.HAUGEVEJ 22, "VESTERGÅRD", SKOVHUSE, 8620 KJELLERUP,tlf. 06-888081.KRISTIAN THOMSEN, gårdejer, født den 21.-5.-1936, søn af Martha og Thommas Thomsen, Elsborg, gift den 23.-3.-1961 med Åse Laursen, født den 13.-11.-1938, datter af Nikoline og Laust Laursen, Rødkærsbro. Parret har børnene: Preben, født den 14.-4.-1963, Martin, født den 18.-7.-1964 og Ellen, født den 28.-5.-1966.Å.T. døde den 15.-8.-1988.K.T. har været på Tune Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DLG samt i forretningsudvalget. Han overtog gården den 11.-3.-1961 fra Paul Pedersen.Matr. nr. Ib m.fl. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1976, sostald 1965, maskinhus 1967, drægtighedsstald 1971, fare- stald 1978 og lade 1983. Gården drives med en svineproduktion på 230 søer, smågri- sene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke og gastæt silo. På gården er ansat 1 fast medhjælper.'HAUGEVEJ 38, "HØJVANG", HAUGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888445.JOHANNES LAURITSEN, gårdejer, født den 26.-5.-1945, søn af Andrea og Jens Lauritsen, Vinderslev, gift den 27.-9.-1975 med Tove Kragh, født den 1.-10.-1953,



-108- datter af Nora og Henry Kragh, Bjerringbro. Parret har børnene: Jens Michael, født den 24.-10.- 1976, Merethe, født den 10.-6.- 1979 og Benny, født den 7.-3.- 1984.Johannes Lauritsen har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1975 fra Søren Guldborg.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 265.200. A- real 31 ha., heraf tilkøbt 6 ha.og der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1985, gi. kostald opført 1907, ændret til kalve og kvier i 1978, lade og svinestald opført 1910 og senere moderniseret, kostald opført 1978 og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og markvandingsanlæg, der bruges en del maskinstation.HAUGEVEJ 39, "LADBJERGGÅRD", HAUGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888392. VERNER PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-9.-1940, søn af Anna og Peder Pedersen, Mørup, gift den 21.-6.-1969 med Lissi Plambech, født den 15.-4.-1944, datter af Minna og Frederik Plambech, København. Parret har børnene: Anders, født den 22.-7.-1971, Mette, født den 6.-12.-1972, Lotte, født den 5.-2.-1974 og Brita, født den 27.-8.-1975.L.P. er kontorassitent, hun er i Menighedsrådet, Skolenævnet og Skolekommissionen. V.P. har været på Haslev Landbrugsskole, formand for Kvægavlsforeningen Midtjyden. Han overtog gården den 5.-3.-1970 fra Eli og Jens Jespersen, der selv havde opdyrket heden og mosen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 206.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1965, østerhus opført 1882, gi. lade 1915, gi. kostald 1936, maskinhus 1965, kostald 1972, ungdyrstald 1977 og foderhus 1979. Gården drives med en avlsdyrbesætning på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM, der sælges avlsdyr til nogle avlsforeninger. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HAUGEVEJ 40, "LINDHOLM", HAUGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888136.HENNING BRAUNER, landmand, født den 10.-8.-1940, søn af Stinne og Magnus Brauner, Hauge, gift den 15.-12.-1962 med Bodil Korsdal Pedersen, født den 23.- 4.-1943, datter af Dagny og Poul Pedersen, Silkeborg. Parret har børnene: Birgitte, født den 11.- 12.-1963 og Annette, født den 9.-3.-1965. Foto: Kastrup Lul dolo.H.B. overtog gården den 1.-7.-1976 fra sine forældre, Stinne og Magnus Brauner, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1928. Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 168.000. Areal 16 ha., herfa tilkøbt 0,3 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1978, værkstald og lager opført 1932, kostald



-109- og svinestald 1942 og omforandret 1976, fedestald opført 1979 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen RDM, der produceres ca. 175 slagtesvin årligt. I en del af svinestalden er der ormekultur. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 roeoptager med tank og kornsilo, der bruges en del maskinstation.

Foto: Kastrup Luftfoto.senere blevet faglærer. Han overtog gården den

HAUGEVEJ 41, HAUGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888100.BØRGE THOMSEN, gårdejer og faglærer, født den 13.-1.-1941, søn af Ester og Jens Peter Thomsen, Hauge, gift den 25.-2.-1967 med Else Tørring, født den 8.- 11.-1943, datter af Anna og Frode Tørring, Ungstrup. Parret har børnenes Lena, født den 14.-3.- 1973 og Martin, født den 28.-7.- 1975.E.T. er defektrice på apotek. B.T. er udlært automekaniker og 31.-12.-1981 fra sin mor, Esterhar været i slægtens ejeThomsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som siden 1914.Matr. nr. Ih. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 149.300. Areal 12,5 ha.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1984, stald opført 1890 og lade 1904. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, frøgræs, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og der bruges en del maskinstation.HAUGEVEJ 45, "HAUGE ØSTERGÅRD", HAUGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888179. PEDER PEDERSEN, gårdejer, født den 10.-3.-1928, søn af Marie og Ejnar Pedersen, Hauge.P.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1978 fra Kristian Stenholt.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 280.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. eng og 0,4 ha. skov.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1979, kostald opført 1890, svinestald 1910, maskinhus 1936 og lade 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. Der findes 2 trakorer og 1 plansilo, der bruges en del maskinstation.HAUGEVEJ 49, HAUGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888203.PAUL MARIUS VESTERGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født den 6.- 8.-1958, søn af Jenny og Niels Jørgen Pedersen, Hauge, bor sammen med Mitha Nielsen, datter af Edith og Harry Nielsen, Grå- mose. Parret har sønnen Jonas, født den 19.-9.-1988.M.N. er kontorassistent.P.M.V.P. er uddannet mekaniker. Han overtog gården den 1.-6.-1985 fra forældrene, Jenny og Niels Jørgen Pedersen, nuværende ejer er 6. generation på gården.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 187.200. Areal 23,1 ha.



-110-Stuehuset er opført 1880 og senere restaureret, gi. kostald opført 1880, maskinhus 1960, kostald 1975 og lade 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, hvede, byg og raps. Der findes 3 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg og plansilo, der bruges lidt maskinstation. HAUGEVEJ 54, HAUGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888380.
svend Age Sørensen, gårdejer, født den 9.-2.- 1939, søn af Johanne og Jens Kr. Sørensen, Kvor- ning Mølle, gift den 25.- 11.-1961 med Helga Paul- sen, født den 27.-10.-1941, datter af Gudrun og Jakob Paulsen. Parret har børnene: Knud Erik, født den17.-10.-1962, Marianne, født den 14.-1.-1964, Helle, født den 21.-1.-1966, Margit, født den 11.-1.-1968, Mikael, født den 29.-11.-1969 og Jens Jakob, født den 18.-5.- 1986.S.A.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra Karl Thomsen.Matr. nr. 6e m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 229.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 9 ha.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1974, kostald opført 1965, maskinhuse 1968 og 1974, kostald 1976, foderhus 1980 og ungdyrstald 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo med tørreri og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HEDEVEJ 1, "DALBO", ILLER HEDE, 8643 ANS, tlf. 06-870156.HENNING NØRGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-3.-1929, søn af Sofus Pedersen, Iller Hede.H.N.P. overtog gården den 1.-7.-1965 fra sin far, Sofus Pedersen, som købte den i 1922.Matr. nr. 10b. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 96.600. Areal 8,3 ha.Stuehuset er opført 1935, stalde 1955 og 1966, lade 1966 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 8 søer + opdræt. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker, der bruges lidt maskinstation.HEDEVEJ 2, "TEGLHAVEN", ILLER HEDE, 8643 ANS, tlf. 06- 870234.IB LAU JACOBSEN, gårdejer, født den 13.-1.-1942, søn af Johannes Jacobsen, Iller Hede, gift den 4.-5.-1963 med Rigmor Laursen, født den 27.-7.-1941, datter af Aage Laursen, Trust. Parret har børnene: Inge, født den 12.-9.- 1963, Steen, født den 7.-11.-1966, Per, født den 8.-2.-1968 og Thorben, født den 2.-10.-1980.R.J. er dagplejemor ved Kjellerup Kommune.I.L.J. har været på Vejlby Landbrugsskole, han har været formand for Landboungdom,



-111- medlem af Kjellerup kommunalbestyrelse, formand for planlægningsudvalget. Han overtog gården den 1.-6.-1975 fra sin far, Johannes Jacobsen. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1848.Matr nr. 23a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 377.700. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha., der er 5 ha. mose.Stuehuset er opført 1881 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1936, ny svine- stald 1971 og maskinhus 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, der er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, gylletank, gastæt silo, halmfyr og rørmalkningsanlæg. På gården er ansat 1 deltids medhjælper og desuden bruges der en del maskinstation.

790.000. Grundskyld 213.600. Areal 19,5 ha., heraf

HEDEVEJ 5, "SKOVLUNDGAARD", ILLER HEDE, 8643 ANS, tlf. 06- 870241.EJNER NIELSEN JUST, gårdejer, født den 10.-12.-1946, søn af Niels Peter Nielsen Just, Skovlund- gaard.E.N.J. har været på Tommerum Højskole med landbrugsafdeling. Han overtog gården den 30.-6.- 1976 fra sin far, Niels Peter Nielsen Just, som købte den i 1934. Matr. nr. 16b. Ejendomsskyld 1 ha. skov og mose.Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret, stalde og lade opført 1952 samt maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt, besætningen er en stambesætning af SDM. Svineproduktionen er på 12 søer + opdræt. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.HEDEVEJ 7, ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-870086.ALICE LILLERIS og FREDERIK FREDERIKSEN, begge født først i 1930'erne.Matr. nr. 4g. Areal 20 ha.Gården drives som heltidsbrug med søer og slagtesvin.
HEDEVEJ 10, "MOSEGAARD", ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-870158. ARNE PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1938, søn af Søren Peder Pedersen, Iller, gift den 7.-10.-1961 med Ida Poulsen, født den 28.-5.-1937, datter af Kristian Poulsen, Kjellerup. Parret har børnene: Birgit, født den 29.-11.- 1962, Svend Erik, født den 18.- 6.-1966 og Henrik, født den 3.- 3.-1970.



-112-I.P. er uddannet sygeplejerske og nu ansat som hjemmesygeplejerske ved Kjellerup Kommune.A.P. har været på Højstrup Højskole med landbrugsfaglig undervisning. Han overtog gården den 1.-1.-1973 fra sin far, Søren Peder Pedersen. Gården har været i slægtens eje siden 1886, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 12d m.fl. Ejendomsskyld 1.030.000. Grundskyld 192.900. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 1,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1915 og gennemrestaureret, stald, lade og maskinhus opført 1915, desuden er der ny stald opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, dyrene er af blandet race. Der findes 4 traktorer, portionstørringsanlæg, 2 køresiloer til ensilage og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HEDEVE] 11, "ILLER SKOV- GAARD", ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-870242.CHRISTIAN NIELSEN PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-7.-1920, søn af Jens Peder Pedersen, Iller Skovgaard, gift den 24.-10.-1945 med Emma Brunsgaard, født den 29.-11.-1918, datter af Paul Sørensen Paulsen, Sahl. Parret har børnene: Anne-Marie, født den 2.-8.-1946, Paul, født den 11.-3.- 1948, Lis, født den 22.-4.-1953,Inge, født den 20.-9.-1956 og Birthe, født den 5.-5.-1964.C.N.P. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfaglig undervisning, han har været medlem af planteavlsudvalget i Ans Landboforening, formand for dyrskueud- valget og medlem af Fællesledelsen for Kjellerup og Omegns Landboforening, han er bestyrelsesmedlem af Bjerringbro Andelsslagteri. Han overtog gården i 1945 fra sin far, Jens Peder Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gåden, som har været i slægtens eje siden 1902.Matr. nr. 2e. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 276.500. Areal 28 ha., heraf 7 ha.skov.Stuehuset er opført 1900, gennemrestaureret og tilbygget 1970, stalde opført 1961 og 1965, lade 1890, roehus og maskinhus 1966, garage og fyrrum 1908. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, portionstørringsanlæg, halmfyr og udmugningsanlæg, der bruges lidt maskinstation.HEDEVEJ 13, ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-870003.AKSEL KLOSTERGAARD, gårdejer, født den 20.-4.-1924, søn af Anders Klostergaard, Iller.A.K. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfaglig undervisning, han er medlem af Ans- Grønbæk Sparekasse. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra sin far, Anders Klostergaard, som købte den i 1918.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld810.000. Grundskyld 253.900. Areal 24,5 ha., heraf 1,5 ha. skov og 0,5 ha. mose.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret, stalde opført 1930 og 1969, lade



-113- 1965 og maskinhus 1969. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer + opdræt.Der findes 1 traktor, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

HESTEHAUGEN 5, "LARSENS- MINDE", VIUM, 8620 KJELLE- RUP, tlf. 06-667349.PETER CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 29.-12.-1903, søn af Margrethe- og Kristian Christiansen, Vium, gift den 2.-6.-1944 med Ester Jensen, født den 20.-4.-1915, datter af Kirstine og Marius Jensen, Lysgård. Parret har børnene: Jens Christian, født den 16.-4.- 1945, Anne Kristine, født den 15.- 9.-1947, Niels Peter, født den 12.-5.-1950 og Martin, født den 25.-10.-1951.P.C. overtog gården den 28.-2.-1943 fra sin far, Kristian Christiansen, gården har været i slægtens eje i ca. 200 år.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Areal 21 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1875 og moderniseret 1968, stald og lade opført 1958 og svine- stald 1860. Jorden er lejet ud.HESTEHAUGEN 7, VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667477.EVA MARIE PEDERSEN, født den 23.-7.-1924, datter af Signe og Jens Fredsted, Ringgive, gift den 23.-10.-1954 med Vagn Pedersen, født den 8.-10.-1916, søn af Marie og Jakob Pedersen, Vium. Parret har børnene: Jacob, født den 20.-4.-1955 og Jytte, født den 21.-11.-1960.V.P. døde i 1975. Han overtog gården i 1948 fra sin far, Jakob Pedersen, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. eng, der er 4,5 ha. eng.Stuehuset er ca. 300 år gammelt og moderniseret i 1985, lade opført 1909, stald 1960, desuden er der hestestald og aftægtshus. Jorden er bortforpagtet.HINDBJERGVEJ 7, "VESTERVANG", HINDBJERG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886091.LARS JØRGEN TIND KRISTENSEN, gårdejer, født den ll.-ll.- 1936, søn af Jørgen Tind Kristensen, Hindbjerg, gift den 13.-5.-1961 med Erna Jakobsen, født den 30.- 3.-1941, datter af Kristian Jakobsen, Korning. Parret har børnene: Jette og Erik, født den 17.-3.- 1962 og Lene, født den 14.-7.- 1970.L.J.T.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1970fra sin far, Jørgen Tind Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 385.700. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1868, ombygget og restaureret 1978, stalde opført 1868, 1928 og 1978, lade 1936 og maskinhus 1978. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 18 ammekøer + opdræt, alle af racen Simmentaler, desuden produceres der 90 stk. tyre



-114- årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri, plantørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. L.J.K.T. ejer og driver også "Levring Vesterskov", Illervej 15.HINDBJERGVEJ 9, "KROGSG A ARD", HINDBJERG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886242.NIELS NIELSEN KROGH, gårdejer, født den 4.-10.-1937, søn af Frans Krogh, Hindbjerg, gift den 2.-5.-1959 med Olga Bendtsen, født den 18.-4.-1938, datter af Børge Bendtsen, Nordborg. Parret har børnene: Majbrit, født den 25.-9.-1960, Frans, født den 20.-10.-1963 og Antja, født den 22.-10.-1968.O.K. er beskæftigelsesvejleder på Thorning Plejehjem.N.N.K. har været på Haslev Landbrugsskole, han er ansat på Pacilac i Silkeborg. Han overtog gården den 15.-4.-1965 fra sin far, Frans Krogh, som købte gården i 1945. Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 323.000. Areal 28 ha., heraf 5,5 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1963 og gennemrestaureret, stalde opført 1928 og 1966, lade 1928 og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg og portionstørringsanlæg. Maskinstation bruges til bl.a. høst.HINDBJERGVEJ 13, HINDBJERG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886268. HARDY MANSFELD, gårdejer, født den 16.-1.-1955, søn af Carl Mansfeld, Kjellerup, gift i 1978 med Birgit Berg Jensen, født den 2.6.-1955, datter af Leif Berg Jensen, Kjellerup. Parret har børnene: Ole, født den 10.-7.-1977 og Jesper, født den 21.-8.-1980. B.M. er uddannet sygeplejerske og ansat på Kjellerup Sygehus. H.M. er udlært murer og ansat ved Brdr. Christensen, Kjellerup. Han overtog gården den 1.-1.-1981 fra AageSørensen.Matr. nr. 14k m.fl. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 102.300. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1935 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1929. Gården har en besætning på 5 stk. får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.HINDBJERGVEJ 15, "KNUDSGAARD", HINDBJERG, 8620 KJELLERUP.JENS PETER ANDERSEN, gårdejer, omtales under "Skovlygaard", Ansvej 35, Døssing. J.P.A. overtog gården den 1.-8.-1987 fra sin morbror, Knud Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er bygget på en udstykning i 1903.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 137.500. Areal 12,1 ha., heraf 2 ha. eng og krat.Stuehuset er opført 1903, avlsbygningerne bestående af stald og lade ligeledes 1903. Gården drives udelukkende med planteprodutkion bestående af byg og hvede. Gården drives sammen med "Skovlygaard" i Døssing.HINDBJERGVEJ 18, "HINDBJERGGAARD", HINDBJERG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886017.NIELS EGON JACOBSEN, gårdejer, født den 14.-4.-1919, søn af Jacob Harald Jacobsen, gift den 4.-11.-1962 med Elsebeth Johanna Denius, født den 13.-5.-1924, datter af Theodor R. Denius, Hessen, Tyskland. Parret har børnene: Niels Jacob, født den 29.-7.-1963 og Anna Marie Ursola, født den 25.-2.-1966.



-115-N.E.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Kjellerup Eksportforening samt medlem af DLK, Århus. Han overtog gården i 1955 fra sin far, Jacob Harald Jacobsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1870.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 488.400. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1932 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1963, maskinhus 1965 og staklade 1966. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 6 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plantørringsanlæg, der bruges lidt maskinstation.

Gården drives udelukkende med planteproduktion

HINGEBALLEVEJ 4, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-866070.KARL A. KRISTENSEN, født den 29.-10.-1921, søn af Jenny Marie og Anders Chr. Kristensen.K.A.K. overtog gården den 11.- 12.-1950 fra Niels Nielsen.Matr. nr. 10g m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 280.000. A- real 13,7 ha.Stuehuset er opført 1954 og restaureret 1971, kostald opført 1918, svinestald og lade 1933. bestående af raps og korn. Derfindes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.HOLMSLØKKEVEJ 4, MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888240. SVEND AAGE AB1LDSKOV, gårdejer, født den 25.-3.-1922, søn af Johanne og Kresten Abildskov, Svejstrup, gift den 22.-8.-1953 med Marie Gedsø, født den 8.-3.- 1929, datter af Karen og Jens Gedsø, Rustrup, Them. Parret har børnene: Erik, født den 6.-9.-1961 og Lars, født den 6.-2.-1964. S.AA.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-7.-1953 fra Hans Hønholt Kristensen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 174.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1973, kostald opført 1930 og ændret til svin i 1978, lade og svinestald opført 1930 og maskinhus 1968. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor og gastæt silo, der bruges lidt maskinstation.HOLMSLØKKEVEJ 5, MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888281.JENS JØRGEN SØRENSEN, gårdejer, født den 26.-11.-1936, søn af Laura og Søren Sørensen, Udbjerg, gift den 23.-1.-1960 med Bodil Holmgård, født den 15.-4.-1936, datter af Anna og Peter Holmgård, Sjørslev. Parret har børnene: Sten, født den 19.-3.-1962 og Flemming, født den 22.-1.-1967.



-116- Bodil Sørensen er køkkenchef i Silkeborg.Jens J. Sørensen er kirkegårdsmedhjælper. Han overtog gården den 8.-10.-1967 fra Ejnar Knudsen.Matr. nr. 24a. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 600.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Desuden er der forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1975, kalvestald 1953 og ændret 1982, kostald opført 1973 og lade 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger, markvandingsanlæg, plansilo og køresilo til ensilage, der bruges lidt maskinstation.HOLMSLØKKEVEJ 6, "HOLM- GÅRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888431.NIELS FISKER, gårdejer, født den 3.-2.-1950, søn af Elna og Henning Fisker, gift den 4.-8.-1973 med Bente Søndergård, født den 29.-12.-1950, datter af Margit og Niels Søndergård, Søby. Parret har børnene: Hanne, født i 1976 og Henning, født den 16.-5.-1977. B.F. er kontorassistent.N.F. har været på AsmildklosterLandbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1975 fra Ejnar Holmgaard.Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 279.200. Areal 26,3 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1 ha. eng og 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 3,5 ha. Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1978-87, kostalde opført 1968 og 1975, ungdyrstald 1930 og ændret til svin, i 1981 blev der ændret til kalve og ungdyr, maskinhus opført 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, køresilo til ensilage og genvindingsanlæg for varme, der bruges lidt maskinstation.HORNSKOVVEJ 2, "RYTTERGÅRDEN", VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-662688. HENNING JENS BOJE PEDERSEN, gårdejer og disponent, født den 29.-8.-1946, søn af Agnes og Vilhelm Pedersen, Sjælland, gift den 11.-11.-1967 med Kiss Eva Jensen, født den 7.-9.-1946, datter af Helga og Henry Jensen, Nørskovlund. Parret har børnene: Lise-Lotte, født den 24.-11.-1968, Frank, født den 25.-1.-1971 og Christina Agnes, født den 10.-8.-1977.H.J.B.P. er disponent. Han overtog gården den 25.-12.-1986 fra Allan Olesen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Areal 12 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Stuehuset er opført 1700 og moderniseret 1982, udbygningerne består af stald, lade og garage. Gården drives med en ammekøbesætning på 12 ammekøer + kalve, alle af racen Hereford, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HORNSKOVVEJ 4, "VIUMGÅRD", VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667442.HANS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer og lærer, født den 30.-5.-1932, søn af Anna og Markus Andersen, Vium.



-117-H.C.A. er lærer. Han overtog gården i 1985 fra sin far, Markus Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1900.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,5 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er løbende blevet moderniseret, lade, kostald og svinestald opført 1872, aftægtshuset 1905 og korntørreri 1975. Gården har en besætning på 8 ammekøer med kalve, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo og halmfyr, der bruges lidt maskinstation.HORNSKOVVEJ 14, HORNSKOV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667673.JENS MARTIN RASMUSSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1935, søn af Marie og Rasmus Rasmussen, Hornskov, gift den 17.-1.-1959 med Lisbeth Sørensen, født den 19.-7.- 1940, datter af Kristine og Henry Sørensen, Mammen. Parret har børnene: Jørgen, født den 2.-7.-1959, Birgit, født den 25.-10.-1960, Preben, født den 26.-10.-1961, Svend Erik, født den 22.-12.-1962, Hanne, født den 8.-4.-1964 og Lene, født den 1.-11.-1965.L.R. er ekspeditrice.J.M.R. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sin far, Rasmus Rasmussen, nuværende ejer er 4. generation på gården. Matr. nr. 11c m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 165.000. Areal 22,3 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1945 og senere moderniseret, stalde opført 1945, 1969 og 1985, staklade 1970, almindelig lade er oven på stalden. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 16 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer og der bruges en del maskinstation.HORNSKOVVEJ 25, "SOLVANG", VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 667635.PEDER CLAUSEN, gårdejer, født den 26.-2.-1963, søn af Gunda og Arne Clausen, Strandby, gift den 17.-5.-1986 med Vibeke Lundgård, født den 15.-12.-1964, datter af Elin og Georg Thorsen, Elsborg. Parret har sønnen Martin, født den 4.-5.-1988.V.L.C. er sygeplejeelev.P.C. er værkfører. Han overtog gården den 4.-5.-1988 fra Johannes Ryttergaard Duch.Matr. nr. 15b m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 175.100. Areal 16,4 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1985, lade opført 1958, maskinhus og svinestald 1972. Der forventes at blive opstartet en ammekobesætning i 1989. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og siloer med tørreri.HOVVEJ 4, "MARIELYST", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06882238.FINN GADE, gårdejer, født den 13.-4.-1947, søn af Elisabeth og Christian Gade, Mejrup, gift den 13.-10.-1973 med Kirsten Munk, født den 17.-12.-1949, datter af Ellen og Axel Munk, Arhus. Parret har børnene: Gitte, født den 8.-1.-1975 og Thomas, født den 5.-5.-1977.K.G. er lærer ved Kjellerup Skole.F.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og Vejlby Landbrugsskole, hvor han blev uddannet som landbrugstekniker, han er ansat ved Hedeselskabet. Han overtog gården den 1.-4.-1984 fra Max Westergaard.



-118- Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 155.300. A- real 12 ha.Stuehuset som er opført 1873 er en bindingsværks bygning som er gennemrestaureret, lade opført 1910, maskinhus 1950 og stalde 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.HOVVE3 8, "LEVRING ØSTERGAARD", LEVRING, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-881425. ANTON MIKKELSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1924, søn af Anders Mikkelsen, Astrup, gift den 5.-11.-1948 med Ragna Østergaard, født den 6.-2.-1930, datter af Anders Østergaard, Levring. Parret har børnene: Anders, født den 1.-11.-1949 og Ejgil, født den 16.-9.-1952.A.M. har været på Tommerup Højskole med landbrugsafdeling. Han overtog gården den 1.-1.-1954 fra sin svigermor, 3enny Østergaard, nuværende ejer er mindst 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden ca. 1800.Matr. nr. 24a m.fl. Areal 14 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1888 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1888 og maskinhus 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.HÆRVE3EN 1, HVAM, 8620 K3EL- LERUP, tlf. 06-777688.THORKILD RYTTERGAARD, gårdejer, født den 21.-10.-1927, søn af Karoline og Kresten Ryttergaard.T.R. har overtaget gården i 1974 fra sin far, Kresten Ryttergaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen i 1879.Matr. nr. lp m.fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 247.200.Areal 26 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Desuden er der forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1879 og restaureret 1975, stalde opført 1879 og 1904, staklade 1950 og løsdriftstald 1973, desuden er der hønsehus. Gården drives med en kvægbesætning på 21 køer + opdræt, dyrene er krydsninger af SDM og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer og kornsiloer, der bruges en del maskinstation.HÆRVE3EN 3, HVAM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667285.3OHANNES MADSEN, husmand, født den 4.-5.-1915, søn af Margrethe og Laurids Madsen, Sjørslev, gift den 1.-2.-1953 med Grethe Danielsen, født den 8.-12.-1928, datter af Signe og Kr. Danielsen, Bjerringbro. Parret har børnene: Søren Kr., født den 30.-12.-1934, Nancy, født den 31.-5.-1943, Britha, født den 28.-1.-1949 og Frede, født den 31.-5.-1953.G.M. er specialarbejder.3.M. overtog gården den 1.-2.-1956 fra 3ens Kr. Mogensen.Matr. nr. 2d m.fl. Areal 7,6 ha.



-119-Stuehuset er opført 1903 og moderniseret og tilbygget 1970, stald og lade opført 1903, stalden er tilbygget i 1968 og restaureret i 1973. Halvdelen af jorden er lejet ud. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og kartofler. Der findes 1 traktor, der bruges en del maskinstation. HÆR VEJEN 5, "KONGEMOSEGÅRDEN", OVER HVAM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667510.FRITS ARNE MØLLER, gårdejer, født den 24.-2.-1930, søn af Inger og Peter Møller, Loldrup, gift den 11.-6.-1955 med Bodil Kvor- ning, født den 16.-5.-1933, datter af Mariane og Thomas Kvorning, Løvel. Parret har børnene: Lars Peter, født den 11.-5.-1958 og Arne, født den 22.-11.-1960.B.M. døde den 1.-5.-1988.F.A.M. overtog gården den 1.-6.-1955 fra Katrine Sørensen.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 129.800. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha. og der er forpagtet 8,8 ha.Stuehuset er opført 1927 og moderniseret senest i 1978, stalden er restaureret i 1958 og lade opført 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede, byg og rug. Der findes 1 traktor og plansilo, der bruges en del maskinstation.HØJTOFTEVEJ 2, "HØJTOFT", A- STRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886080.ANDERS KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født den 15.-4.-1926, søn af Karl Pedersen, Frausing, gift den 25.-10.-1953 med Ellen Margrethe Winter, født den 10.-4.-1931, datter af Andreas Winter, Klim. Parret har børnene: Lissi, født den 7.-10.-1955, Anette, født den 3.-2.-1958 og Elsebeth, født den 12.-2.-1968.E.M.P. er hjemmehjælper ved Kjellerup Kommune.A.K.P. har været på Tommerup Højskole med landbrugsafdeling. Han overtog gården den 10.-10.-1953 fra Niels Kristian Andersen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 370.200. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1888, gennemrestaureret og tilbygget senest i 1975, stalde opført 1971 og 1975, lade 1959 og maskinhus 1981. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slag- tesvineproduktion af varierende størrelse. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, gylletank, markvandingsmaskine, plantørreri, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.HØNHOLTVEJ 6, "LYSDALGÅRD", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888213. KRISTIAN NYRUP, gårdejer, født den 15.-5.-1931, søn af Kirstine og Peder Nyrup, Skræ, gift den 30.-3.-1954 med Ellen Skottenborg, født den 29.-6.-1933, datter af Anne og Johannes Skottenborg, Allentoft. Parret har børnene: Lisbeth, født den 6.-9.-1957, Inga, født den 18.-3.-1963 og Hans Jørgen, født den 28.-5.-1966.



-120-

det 1988, svinestald opført 1938 og ændret 1964,

Ellen Nyrup er hjemmehjælper. Kristian Nyrup er medlem af Kjellerupegnens Mejeriselskab, i Midtjysk Jerseyforening og i Midtjysk Kvægavlsforening. Han overtog gården den 1.-2.-1964 fra Signe og Amalie Knudsen.Matr. nr. la Lysdal. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1938 efter en brand, lade opført 1938 og udvi- kostald opført 1978 og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, besætningen er en Jersey-avlsbesætning. Der findes 3 traktorer, markvandingsanlæg og køresilo til ensilage. På gården er ansat 1 fast medhjælper. I 1980 fik parret sølvmedalje for landboflid af Jyske Landboforeninger.HØNHOLTVEJ 9, "STORE BRUNBAKKEGÅRD", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888032.KRISTIAN RASMUSSEN, gårdejer, født den 20.-10.-1947, søn af Betty og Søren Rasmussen, Pederstrup, gift den 3.-7.-1982 med Lene Lyngholm Sørensen, født den 22.-6.- 1957, datter af Grethe og Agner Sørensen, Mausing. Parret har børnene: Tina, født den 9.-9.-1978, Sussi, født den 3.-3.-1982 og Jesper, født den 27.-6.-1985. L.L.R. er sygehjælper.K.R. overtog gården den 1.-11.-1980 fra sine forældre, Betty og Søren Rasmussen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920. Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 388.300. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 7 ha., som ikke er vurderet, og der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1888, tilbygget og restaureret 1985, kostald opført 1938 og ændret i 1983, maskinhus 1974 og fedestald 1986. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og der bruges lidt maskinstation.HØNHOLTVEJ 10, PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888323. BØRGE MADSEN, gårdejer, født den 30.-4.-1935, søn af Margrethe og Martin Madsen, Revl, gift den 15.-5.-1959 med Anny Pedersen, født den 6.-12.-1936, datter af Ida og Laurids Pedersen, Nørskov- lund. Parret har børnene: Jens Martin, født den 26.-10.-1961, Karin, født den 5.-5.-1966 og Britha, født den 24.-7.-1972. B.M. overtog gården den 30.-4.-1966 fra Gunnar Lits.Areal 21 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. eng og desuden er der forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført 1954 og tilbygget 1972, kostald opført 1934 og ændret til svin i 1974, svinestalde opført 1970 og 1974, maskinhus 1973 og lade 1978. Gården drives med en svineproduktion på 65 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.



-121- HØNHOLTVEJ 14, "HØNHOLT- GÅRD", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888214. HARRY ANDERSEN, gårdejer, født den 5.-8.-1928, søn af Augusta og Svend Andersen, Lemming, gift den 16.-6.-1957 med Marie Klabbenborg Skramsa- ger, født den 17.7.-1932, datter af Lene og Erik Klabbenborg Skramsager. Parret har børnene: Erik, født den 26.7.-1957, Lene, født den 5.-8.-1960 og Jørgen, født den 26.-2.-1967.H.A. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1957 fra Johannes Nielsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.220.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 10 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1973, kostald ændret til svin 1978, maskinhus opført 1978 og halmhus 1982, desuden er der lade og gi. svinestald. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, rug og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.HØRUPHOLMVEJ 2, "HØ- RU PHOLM", 8620 KJELLE- RUP, tlf. 06-881679.SVEND PAPSØ, gårdejer, født den 15.-12.-1933, søn af Martin Papsø, Duelund, gift den 5.-2.-1955 med Aase Marie Lorentsen, født den 8.-7.-1934, datter af Marius Lorentsen, Vium Østermark. Parret har børnene: Eva, født den 27.11.-1959, Martin, født den 26.-7.1961 og Henrik, født den 17.-6.1965.S.P. overtog gården den 1.-9.-1974 fra Meta Sørensen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 1.620.000. Grundskyld 192.600. Areal 13,5 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1975, stalde opført 1979 og 1980, lade 1957 og maskinhus 1979. Gården drives med en produktion af vildtopdræt, årsproduktionen er på 30-40.000 fasaner til eksport. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 4 traktorer og halmfyr. På gården er ansat 2 faste medhjælpere og der bruges maskinstation til høst. Desuden er der påbegyndt en tilplantning af normannsgran ved henblik på juletræsproduktion.ILLER BYVEJ 18, "ILLER NØRGAARD", ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-870371. SØREN CHRISTIAN HAUGAARD, gårdejer, født den 3.-1.-1946, søn af Jens Hau- gaard, Grønbæk, gift den 26.-4.-1969 med Elin Jensen, født den 21.-9.-1949, datter af Erik Jensen, Iller. Parret har børnene: Jens Erik, født den 1.-10.-1969, Niels Peter, født den 11.-2.-1975 og Carl Jørgen, født den 14.-2.-1978.E.H. er uddannet lærer, hun er ansat ved Ans Skole.S.C.H. er kreaturhandler. Han overtog gården den 1.-4.-1967 fra sin mors morbror, Peter Christian Petersen, gården har været i slægtens eje i ca. 150 år.



-122- Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 414.600. A- real 35,6 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 3,5 ha. skov og 0,5 ha. mose. Desuden er der forpag- tet 35 ha.Stuehuset er opført 1914 og gen- nemrestaureret i 1969 og 1986, stalde opført 1914 og 1974, lade 1914 og 1978, silohus og maskinhus 1978. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 35 amme- køer + opdræt, alle af racenCharolais. Desuden er der ca. 100 stk. fedekvæg af forskellige racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg og udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og desuden bruges der en del maskinstation.ILLER BYVEJ 21, "ILLER TOFTEGÅRD", 8643 ANS, tlf. 06- 870115.RUTH JENSEN, født den 24.-10.- 1921, datter af Sigfred Pedersen, gift den 30.-10.-1947 med Erik Jensen, født den 25.-3.-1921, søn af Niels Peter Jensen.E.J. døde den 31.-1.-1973, han købte gården den 2.-1.-1947 fra sin far, Niels Peter Jensen, som købte gården i 1912.E.J. har været medlem af Viborg amtsråd, været i Grønbæk sogneråd, i Kjellerup byråd som viceborgmester samt i bestyrelsen for sygehuset og amtsplejehjemmet i Kjellerup, han var inden sin død opstillet som folketingskandidat i Kjellerup kredsen.R.J. driver gården.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 743.900. Areal 55 ha., heraf tilkøbt ialt 33 ha., der er 2,1 ha. skov og 3,5 ha. mose.Stuehuset er opført 1975, alle avlsbygningerne er af ældre dato, laden er ombygget i 1925, svinestald og kostald ombygget 1951 og maskinhus ombygget 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og frø. Der findes 1 korntørreri, markarbejdet udføres af maskinstation.

Stine, født den 7.-12.-1983 og Jørgen, født den 30.-9.-1987.

ILLER BYVEJ 31b, "ILLER VESTERGAARD", 8643 ANS, tlf. 06-870671.PETER STEEN PEDERSEN, gårdejer, født den 29.-9.- 1949, søn af Johannes Pedersen, Sahl, gift den 14.- 8.-1971 med Sinne Moes- lund, født den 25.-1.-1951, datter af Ejner Moeslund, Iller Vestergård. Parret har børnene: Anders, født den 14.-8.-1979, Anna, født den 14.-4.-1981,



-123-P.S.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1976 fra sin svigerfar, Ejner Moeslund, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været slægtsgård siden 1816.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 480.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er opført 1865 og gennemrestaureret, stalde opført 1865, 1905, 1952 og 1976, lade 1903 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 52 køer + opdræt, alle af racen SDM, besætningen er en stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, plantørreri, 3 indendørssiloer til ensilage, halmfyr og rørmalkningsanlæg i løsdriftstald. På gården er ansat 1 fast medhjælper. ILLER BYVEJ 36, "ILLER NYGAARD", ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-870055.EJNER NYGAARD MOGENSEN, gårdejer, født den 18.-12.-1936, søn af Mourits Mogensen, Iller Nygaard, gift den 14.-3.-1961 med Johanne Marie Nielsen, født den 29.-1.-1939, datter af Ernst Nielsen, Viborg Vestermark. Parret har børnene: Mourits, født den 13.-2.-1964 og Britta, født den 27.-3.-1967.E.N.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, har været medlem af bestyrelsen for Ans Landboforening og været i husdyrbrugsudvalget i Kjellerup Landboforening. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra sin far, Mourits Mogensen, som købte gården i 1922.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 472.600. Areal 34 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Desuden er der forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1915, restaureret og tilbygget 1975, stalde opført 1896, 1960 og 1978, lade 1918 og 1948 samt maskinhus 1973. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 30 køer + opdræt, alle af racen RDM, desuden opfedes ca. 50 tyre årligt. Svineproduktionen er på 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærker, gylletank, portionstørreri, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården, hvorfra der også drives lidt maskinstation.ILLER BYVEJ 38, "MOSELUNDSMINDE", 8643 ANS, tlf. 06-870082.HARALD KRISTIANSEN, gårdejer, født den 19.-9.-1908, søn af Niels Peter Kristiansen, gift den 18.-10.-1939 med Magda Birgitte Sørensen, født den 9.-9.-1912, datter af Anders Kr. Sørensen, Ans. Parret har børnene: Margrethe, født den 16.-5.-1942, Inge-Lise, født den 28.-6.-1944 og Niels Kristian, født den 29.-6.-1947.H.K. har været på Nr. Nissum Højskole med landbrugsafdeling. Han overtog gården den 15.-2.-1947 fra sin far, Niels Peter Kristiansen, som købte gården i 1902.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 185.900. Areal 13,5 ha. og der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret, stalde opført 1904 og 1955, lade 1955 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af blandet race. Der findes 2 traktorer og portionstørreri. Fra samme adresse drives Iller Maskinstation af sønnen Niels Kristian Kristiansen. Maskinstationen har 11 traktorer, 1 gummiged, 1 rendegraver, 1 gravemaskine, 5 mejetærskere, 1 storbal- lepresser, 1 rundballepresser, 3 hold ammoniakudstyr, 2 skårlæggere, 3 finsnittere samt andre almindelige maskiner til driften af maskinstation. Der er ansat 6 faste medhjælpere samt nogle deltidsansatte i sæsonen.



-124- ILLER BYVE3 44, "HEDEGAARDEN", ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-870368.NIELS KRISTIAN PAULSEN, gårdejer, født den 20.-8.-1945, søn af Kristian Paulsen, Charlottenlund, gift den 14.-11.-1970 med Bodil Krogh, født den 1.-7.-1950, datter af Henny Krogh, Fabjerg. Parret har børnene: Gert, født den 8.12.-1971, Lene, født den 26.-7.1973, Lisbeth, født den 12.-10.1974 og 3an, født den 18.-4.- 1980.N.K.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-8.-1972 fra Magnus Moeslund.Matr. nr. lim m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 240.400. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. mose og skov.Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret senest i 1978, stald og lade opført 1929, kostald 1965 og 1978, maskinhus og lade 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning, der indkøbes tyrekalve til opfedning og årsproduktionen er på ca. 50 stk. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, portionstørreanlæg, udendørskøresilo til ensilage, genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehus og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ILLER BYVE3 46, "DAMHOLM", ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-870323. HELGE OLESEN, landmand, født den 8.-10.-1939, søn af Ole Olesen, Nørre Åby, gift den 10.-6.- 1967 med Ellen Nielsen, født den 13.-11.-1945, datter af Søren Nielsen, True. Parret har børnene: Annette, født den 2.-10.-1968 og Lone, født den 24.-1.1970.E.O. er sygeplejerske på Kjellerup Sygehus.H.O. har været på St. RestrupHusmandsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra 3ohannes Bitsh.Matr. nr. 28k m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 95.100. Areal 8,4 ha.Stuehuset er opført 1950 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1950 og staklade 1952. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer + opdræt. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri.ILLER DAMVE3 3, "HORSDAL", 8643 ANS, tlf. 06-870118.PETER OVERGÅ ARD, gårdejer, født den 8.-9.-1942, søn af Ejler Overgaard, Ans, gift den 6.-10.-1973 med Birte 3ensen, født den 7.-9.-1938, datter af Viggo 3ensen, Pederstrup. Parret har datteren Gitte, født den 5.-8.-1983.B.O. er kontoruddannet og ansat ved Linds Møbler.P.O. har været på Tommerup Højskole med landbrugsundervisning. Han overtog gården den 5.-10.-1976 fra sin far, Ejler Overgaard, som købte gården i 1941.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 280.500. Areal 29,5 ha., heraf 1,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1888 og gennemrestaureret, stalde opført 1935, 1978 og 1987, lade 1935 og maskinhus 1968. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer +



-125- opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 portionstørreri og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ILLER DAMVEJ 5, "ILLER DAMGAARD", ILLER, 8643 ANS, tlf. 06-879094.BENT BASTRUP ANDERSEN, gårdejer, født den 8.-3.-1957, søn af Arne Andersen, Bornholm, bor sammen med Mona Lise Christensen, født den 26.-1.-1959, datter af Aage Christensen, Karup.M.L.C. er kontorassistent ved et forsikringsselskab.B.B.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er ansat ved en entreprenørforretning i Fårup. Han overtog gården den 1.-3.-1985 fra Aage Christensen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 266.300. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1907 og gennemrestaureret, stalde opført 1917, 1953, 1977 og 1980, lade og maskinhus 1977. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 1 traktor, plantørreri og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ILLER DAMVEJ 9, "ILLER ØSTERGÅRD", 8643 ANS, tlf. 06-870954. VAGN BOSKOV HANSEN, gårdejer, født den 2.-8.-1935, søn af Anton Hansen, gift med Annelise Jørgensen, født den 22.-1.-1939, datter af Niels Jørgensen.Parret driver sammen en Hydro benzinstation samt plæneklipper- og cykelforretning i Ans.V.B.H. overtog gården den 12.- 6.-1967 fra sine svigerforældre,Gudrun og Niels Jørgensen, gården har været i slægtens eje siden 1809, nuværende ejer er 6. generation.Matr. nr. la, 16a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 498.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 0,5 ha. mose og 5 ha. plantage.Stuehuset er opført 1964, staldbygningerne 1980 efter en brand. Gården drives med en slagtesvineproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, plansilo, udmugningsanlæg, fodringsanlæg og halmfyr.ILLERVEJ 1, "LILLE DYRBJERG- GAARD", 8620 KJELLERUP.ANDERS PEDER LEVRING, gårdejer, født den 14.-11.-1954, søn af Aksel Andersen Levring, Kjelle- rup.A.P.L. har været på Lægård Landbrugsskole, han er ansat på Levring Maskinstation. Han overtog gården den 4.-11.-1981 fra sin kusine, Signe Pedersen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1871. Oldeforældrene udstykkede den fra "Store Dyrbjerggaard" i 1871.Matr. nr. 6d m.fl. Areal 11,6 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1871 og gennemrestaureret, stalde opført 1957 og 1965, lade 1926 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der bruges en del maskinstation.



-126-ILLERVEJ 2, "NY DALSGAARD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-882204.PETER THEIL-NIELSEN, gårdejer, født den 10.-12.-1942, søn af C.A. Nielsen, gift den 6.-10.-1965 med Aase Munk, født den 24.-4.-1945, datter af Alfred Lauritsen Munk, Thorning. Parret har børnene: Hans, født den 26.-11.-1969, Ole, født den 7.-9.-1973 og Jane, født den 12.-5.-1976.AA.T.N. er fuldmægtig i Bjerringbro Kommune.P.T.N. er uddannet kommis og isenkræmmer, han arbejder i Thorning. Han overtog gården den 1.-4.-1985 fra sin far, C.A. Nielsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1904.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 684.000. Areal 54 ha., heraf 10 ha. skov og 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1840 og gennemrestaureret, stald opført 1908, lade 1901 og maskinhus 1967. Jorden er bortforpagtet. ILLERVEJ 3, 8620 KJELLERUP, tlf.06-882231.NIELS BENT SØRENSEN, gårdejer, født den 5.-9.-1937, søn af Sigfred Sørensen, Hinge Mark, gift den 12.-2.-1961 med Ragnhild Jensen, født den 23.-1.-1941, datter af Ejner Jensen, Midstrup. Parret har børnene: Birgitte, født den 28.-3.-1961 og Marianne, født den 13.-7.-1965.R.S. er rengøringsassistent.N.B.S. overtog gården den 1.-4.- 1961, da den af jordlovsudvalget blev udstykket fra "Ny Dalsgaard".Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 147.300. Areal 9,5 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 29 ha.Stuehuset er opført 1961, stalde 1961 og 1978, lade 1961, roehus 1975 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 30 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg, der bruges en del maskinstation.ILLERVEJ 4, ASTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-883343.IVAN BOESKOV KRISTENSEN, gårdejer, født den 9.-12.-1957, søn af Ejner H. Kristensen, gift den 29.-11.-1985 med Marianne Ulrichsen, født den 19.-7.-1958, datter af Kristian Ulrichsen.M.K. er uddannet kontorassistent og ansat i Jyske Bank.I.B.K. er ansat ved entreprenør Thorup Nielsen A/S. Han overtog gården den 20.-8.-1986 fra John Andersen.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 152.500. Areal 12,3 ha.Stuehuset er opført 1903 og gennemrestaureret, stalde opført 1950 og 1976, lade 1950 og maskinhus 1987. Gården har en besætning på 6 stk. kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg og udmugningsanlæg.ILLERVEJ 7, "DYRBJERGGAARD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-883334.CARL FALKER MADSEN, gårdejer, født den 4.-8.-1963, søn af Villy Madsen, Kjellerup, gift den 20.-9.-1985 med Hanne Vingborg, født den 28.-6.-1961, datter af Carlo Jensen, Vesterhede. Parret har sønnen Nicolaj, født den 20.-7.-1988.H.M. er sygeplejerske på Kjellerup Sygehus.C.F.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han er ansat som landbrugsvikar ved Kjellerup Landboforening. Han overtog gården den 1.-8.-1985 fra sin far, Villy



-127-Madsen, som købte den i 1959.Matr. nr. 26a. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 262.300. Areal 22,2 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1865 og gennemrestaureret, stalde opført 1897, 1929 og 1959, lade opført 1907, garage og hønsehus 1947 samt maskinhus 1979. På gården er der en kødkvægsbesætning på 10 ammekøer + opdræt, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, havre, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og portionstørreri, der bruges lidt maskinstation.ILLERVEJ 8, HINGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881989.ELIS JOHANNES NIELSEN, gårdejer, født den 9.-8.-1946, søn af Rudolf Nielsen, Hinge, gift den 24.-5.-1975 med Anna Magda Dejbjerg, født den 2.-5.-1950, datter af Johannes Hjelmer, Grauballe. Parret har børnene: Frank, født den 5.-4.-1976, Jakob, født den 19.-6.-1979, Rune, født den 8.-9.-1984 og John, født den 21.-2.-1988. A.M.N. er uddannet børnehavepædagog og ansat på Levring Skole.E.J.N. er formand for skolenævnet ved Nørskovlund Skole og medlem af skolekommissionen i Kjellerup Kommune. Han overtog gården den 1.-1.-1972 fra sin far, Rudolf Nielsen, nuværende ejer er 13. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1788.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 355.300. Areal 26,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha.Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret, stalde opført 1912 og 1975, lade 1912 og maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 85 søer + opdræt, planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og frø. Der findes 3 traktorer, gylletank, portionstørreri, gennemløbstørreri, halmfyr, blandingsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

dersen Levring, som købte den omkring 1900.

ILLERVEJ 11, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881617.AKSEL ANDERSEN LEVRING, gårdejer, født den 5.-2.-1913, søn af Anders Andersen Levring, Kjellerup, gift den 14.-5.-1949 med Kirstine Marie Andersen, født den 13.-4.-1917, datter af Jens Peter Andersen, Kjellerup. Parret har sønnen Anders Peder, født den 14.-11.-1954.A.A.L. overtog gården den 20.- 4.-1945 fra sin far, Anders An-Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 160.700. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret, stalde opført 1917, 1958 og 1970, lade 1958 og maskinhus 1966. Gården drives med en svineproduktion på 4 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.ILLERVEJ 14, ASTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-883228.KNUD RASK JENSEN, gårdejer, født den 24.-4.-1956, søn af Vagner Jensen, Hauge. K.R.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er ansat ved A. Weise, Silkeborg. Han overtog gården den 16.-8.-1983 fra Mathias Pedersen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 266.600. Areal 21,2 ha., heraf 1,5 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1873 og gennemrestaureret, stalde opført 1929, 1955 og 1957, lade 1950 og maskinhus 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 300



-128- stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg, halmfyr og blandeanlæg. Maskinstation bruges til høst.ILLERVEJ 15, "LEVRING VESTERSKOV", 8620 KJELLERUP.LARS JØRGEN TIND KRISTENSEN, gårdejer, omtales under "Vestervang", Hindbjergvej 7, Hindbjerg.L.J.T.K. overtog gården den 1.- 3.-1971 fra Jens Peter Nielsen. Matr. nr. 25a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 613.100. A- real 54,3 ha., heraf 6 ha. skov og 14 ha. eng.Stuehuset er opført 1878 og gen- nemrestaureret 1984, stald og lade opført 1888 og ny lade 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps, ærter og rajgræs. Der findes 1 gennemløbstørreri. Gården drives sammen med "Vestervang", Hindbjergvej 7, Hindbjerg.ILSØVEJ 8, "KAMMERGAARDEN", GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06-870363.JENS WALTER JENSEN, gårdejer, født den 14.-2.-1920, søn af Jens Chr. Jensen, Vestsjælland, gift i 1951 med Asta Tange, født den 15.-11.-1926, datter fa Christian Tange, Inslev.J.W.J. har været på Vestsjællands Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.-1968 fra Graversen.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 205.700. Areal 30,5 ha., heraf 3,5 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret, stalde opført 1960 og 1973, lade 1948 og ombygget til stald 1976, hvor der blev opført maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 26 søer + opdræt, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rajgræsfrø. Der findes 2 traktorer, vandingsmaskine, plantørringsanlæg, halmfyr, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ILSØVEJ 10, "HAUGAARDEN", GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06- 870207.SVEND ERIK VALBJØRN, gårdejer, født den 24.-1.-1952, søn af Egon Peder Valbjørn, gift den 24.-5.-1980 med Elsebeth Nielsen, født den 5.-4.-1956, datter af Henry Nielsen, Silkeborg. Parret har børnene: Bo, født den 17.- 11.-1980 og Anne, født den 21.- 11.-1983.S.E.V. har været på HammerumLandbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen for Kjellerup Landboforening samt medlem af Grønbæk Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far, Egon Peder Valbjørn, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1920.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 224.400. Areal 41,4 ha., heraf 8,4 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 17 ha.



-129-Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1880, kviestald 1978 og ny løsdriftstald 1971, maskinhus 1966 og foderlade 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der en ormeproduktion. Der findes 4 traktorer, 1 roeoptager med tank, 2 finsnittere, gylletank, 2 vandingsmaskiner, plantørringsanlæg, 1 udendørskøresilo til ensilage, halmfyr og rørmalkningsanlæg i malkestalden. På gården er ansat 1 fast medhjælper.IMPGÅRDVEJ 5, "SKOVVANG", IMPGÅRD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880386. HANS JØRGEN HANSEN, gårdejer, født den 6.-7.-1946/ søn af Lilly og Thorvald Hansen, gift den 20.-10.-1977 med Birgit Andersen, født den 22.-3.-1951, datter af Edith og Aksel Andersen, Bjerringbro. Parret har børnene: Pia, født den 16.-11.-1968, Nico, født den 16.-12.-1969, Anni, født den 20.-8.-1977 og Johny, født den 2.-4.-1981. B.H. er advokatsekretær.H.J.H. overtog gården den 11.-12.-1985 fra Poul Erik Roed.Matr. nr. 4r m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Areal 11 ha., heraf 5 ha. eng og 0,5 ha. fredet skov. Desuden er der forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1887 og gennemrestaureret, kostald opført 1926 og restaureret 1986, lade opført 1935 og ændret til stald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen Jersey, tyrekalvene sælges som små. Der findes 3 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.IMPGÅRDVEJ 8, UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880316.PALLE NIELSEN, gårdejer og montør, født den 25.-10.-1946, søn af Karen og Jens Nielsen, Impgård, bor sammen med Kirsten Nielsen, født den 13.-8.-1953, datter af Maren og Ejler Nielsen, Ungstrup. Parret har børnene: Lasse, født den 25.-9.-1981 og Lotte, født den 3.-6.-1987.K.N. er kontorassistent.P.N. er udlært smed og arbejder som montør. Han overtog første halvdel af gården den 1.-10.-1986 og anden del den 1.-1.-1989 fra sine forældre Karen og Jens Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1918. Matr. nr. 8h m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 181.700. Areal 16 ha., heraf 0,5 ha. eng og skov. Desuden er der forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført 1787 og restaureret 1970, kostald opført 1953 og 1972, svinestald 1967, lade 1827 og maskinhus 1962. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen RDM, svineproduktionen er på 16 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og 1 gylletank, der bruges en del maskinstation. IMPGÅRDVEJ 9, "BÆKGÅRD", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880081.HENRY ALMIND ANDERSEN, gårdejer, født den 21.-4.-1929, søn af Marie og Anders Almind, Thorning, gift den 30.-3.-1960 med Ellen Nymand, født den 30.-7.1931, datter af Dorthea og Kresten Nymand, Them. Parret har børnene: Jette, født den 19.-3.1962 og Bodil, født den 29.-3.1965.E.A. er økonoma og er i kommunalbestyrelsen.H.A.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.- 1960 fra sine forældre, Marie og Anders Almind, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1959, da den blev købt af oldefaderen.



-130-Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1966, svinestalde opført 1938, 1962 og 1975, kostald 1966, lade 1929 og maskinhus 1956. Gården drives med en besætning på 5 køer + opdræt, desuden produceres der ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og plansilo, der bruges lidt maskinstation. KJELLERUPVEJ 9, "TOFTEGÅRD", VANDET, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-667152.JENS EVALD TOUGÅRD, gårdejer, født den 18.-11.-1947, søn af Petra og Martin Tougård, Vandet. J.E.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1977 fra sin far, Martin Tougård, som købte gården i 1951.Matr. nr. 2o m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30,1 ha., heraftilkøbt 5 ha., der er 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1956, stalde opført 1930, 1931 og 1975, lade 1930, maskinhus, foderhus 1956 og 1984 samt staklade 1967. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 19 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo og kornsilo med tørreri, der bruges lidt løs hjælp.KJELLERUPVEJ 17, "MØLBJERG- GÅRD", VESTER VANDET, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667320.JENS NIELSEN, gårdejer, født den 4.-8.-1947, søn af Bente og Jakob Nielsen, Sjælland, gift den 27.-7.-1974 med Inger Marie Nielsen, født den 10.-1.-1951, datter af Ester og Anders Nielsen, Levring. Parret har børnene: Søren, født den 8.-12.-1977, Jeppe, født den 27.-4.-1979 og Mads, født den 20.-10.-1980.I.M.N. er husholdningskonsulent.J.N. har været på Vejlby Landbrugsskole, han overtog gården fra Martin Lauridsen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 312.600. Areal 28,7 ha., der er 7 ha. mose og skov.Stuehuset er opført 1905 og moderniseret, sidst i 1982, gi. stald opført 1880 er ændret efter brand i 1964, sostald opført 1974, løbe- og drægtighedsstald 1975, fedestald 1976, kalvestald 1976, fravænningsstald 1980 og ændring af spaltestald til klimastald i 1985, maskinhus opført 1978. Gården drives med en svineproduktion på 200 søer, der opfedes ca. 500 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, plansilo, portionstørreri og træfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.KJELLERUPVEJ 23, VANDET, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667234.SVEND AAGE JOHANSEN, landmand, født den 1.-10.-1923, søn af Marie og Jakob



-131-Johansen, Vinkel, gift den 19.-11.-1944 med Sigrid Pedersen, født den 29.-6.-1918, datter af Ane og Niels P. Pedersen, Vandet. Parret har børnene: Peder, født den 11.-11.-1945 og Inger-Marie, født den 21.-10.-1948.S.AA.J. er lagerarbejder. Han overtog gården den 1.-5.-1952 fra sin svigerfar, Niels P. Pedersen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Areal 7,8 ha.Stuehuset er opført 1907, restaureret og tilbygget i 1978, stalde opført 1890 og 1957 samt maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor, der bruges lidt maskinstation.KJELLERUPVEJ 31, "ØSTERGÅRD", DEMSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667008. EJGIL STAHMER HANSEN, født den 23.-7.-1957, søn af Giseler og Henry Them Hansen, gift den 22.-4.-1978 med Laila Pedersen, født den 1.-4.-1954, datter af Doris og Henning Pedersen, Silkeborg. Parret har børnene: Carina, født den 16.-2.-1978 og Allan, født den 14.-3.-1983.L.H. er syerske.E.S.H. er lagerarbejder, han flyttede ind på gården den 1.-8.-1987 efter Henning Jørgensen.Stuehuset er restaureret og tilbygget 1978, alle avlsbygningerne er restaureret i 1978. 10 ha. af jorden er lejet ud og resten drives med byg. Der findes 1 traktor, kornsilo og halmfyr.KJELLERUPVEJ 32, VANDET, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667689.HENNING CHRISTENSEN (MØNSTED), gårdejer, født den 12.-2.-1926, søn af Kr. Kristian Christensen, Vandet, gift den 29.-10.-1951 med Mona Kristensen, født den 16.-4.-1932, datter af Sigrid og Søren Kristensen, Vandet. Parret har børnene: Kim, født den 14.-1.-1964 og Tom, født den 24.-1.-1967.H.C. overtog gården den 19.-11.-1952 fra sin far, Kr. Kristian Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1876.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Areal 10,3 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.Stuehuset er opført i slutningen af 1800-tallet og moderniseret senere, kostald og lade opført 1914, kostald 1964, garage og værksted 1966 og maskinhus 1972 og 1985. Gårdens besætning er på 4 køer + opdræt af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo. KJELLERUPVEJ 66, "DEMSTRUP- GÅRD", DEMSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667002.ANTON LAURITZEN, gårdejer, født den 24.-6.-1924, søn af Raima og Kristian Lauritzen, Dem- strup, gift den 24.-6.-1949 med Kirsten Birkdahl, født den 3.-10.- 1925, datter af Kristine og Frands Evald Birkdahl, København. Parret har børnene: Kristian, født den 6.-2.-1951, Frands, født den 27.1.-1953, Kirstine, født den 26.-8.-1955, Anders, født den 20.-8.1957, Peter, født den 16.-3.-1959, Dorthe, født den 16.-8.-1961 og Niels, født den 17.-4.-1964.K.L. er husholdningslærer, samt svømme- og gymnastiklærer.A.L. har været på Næsgård Agerbrugsskole, han er formand for Blicheregnens Museum. Han overtog gården den 1.-1.-1961 fra sin far, Kristian Lauritsen, nuværende ejer er 6. generation på gården, som blev udstykket fra Avnsbjerg i 1801, før den tid var familien gårdfæstere på gården.



-132-Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30,7 ha., heraf 8 ha. eng og mose. Stuehuset er opført 1879 og restaureret 1931 og siden moderniseret, stald opført 1879 og ombygget omkring 1910 og maskinhus opført 1912. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo kornsilo med tørreri og halmfyr, der bruges en del maskinstation.KJELLERUPVEJ 67, "HAURBAK VESTERGAARD", 8620 KJELLE- RUP, tlf. 06-888294.HANS PETER IVERSEN, gårdejer, født den 6.-4.-1946, søn af Johanne og Ejner Iversen, gift den 9.-2.-1974 med Dorte Sørensen, født den 25.-4.-1952, datter af Jenny og Ejnar Sørensen. Parret har børnene: Karen og Jette, født den 4.-5.-1976 og Anne, født den 22.-11.-1982.H.P.I. er i bestyrelsen for land-boforeningen. Han overtog gården den 20.-8.-1979 fra sin svigerfar, Ejnar Sørensen. Matr. nr. 1 Ik m.fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 5 ha. skov og 5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 60 ha.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1974, kostald opført 1929 og moderniseret 1976, lade og foderrum opført 1929, foderlade og spaltestald 1976 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 75 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, gylletank, plansilo til korn, plansilo til ensilage og genvindingsanlæg for varme. På gården er ansat 1 fast medhjælper.KJELLERUPVEJ 69, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888131.VERNER LYKKE, gårdejer, født den 29.-4.-1923, søn af Margrethe og Alfred Lykke, gift den 11.-6.-1960 med Ellen Marie Hansen, født den 19.-12.-1931, datter af Inge og Christian Hansen. Parret har børnene: Erik, født den 28.-11.-1960, Hans Jørgen, født den 23.-6.-1962, Birgit, født den 20.-1.-1965, Svend, født den 28.-12.-1966 og Anette, født den 1.-12.-1968.V.L. er i bestyrelsen for DLG. Han overtog gården i 1955 fra Martinus Hansen. Matr. nr. 21a. Ejendomsskyld 750.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5 ha. skov. Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1985, kostald, svinestald og lade opført 1870 og maskinhus 1945. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 300 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til høst.KLARBORGVEJ 2, "BREDMOSE- GAARD", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667723.AAGE og NIELS PETER NIELSEN, gårdejere.AA.N. er født den 18.-8.-1939, N.P.N. er født den 10.-3.-1945, de er begge sønner af Andreas Nielsen, Sjørslev.Brødrene overtog gården den 1.- 1.-1979 fra deres far, Andreas Nielsen, som købte gården i 1943. Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 400.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Desuden er der forpagtet 3 ha.



-133-Stuehuset er opført 1896 og gennemrestaureret, stalde opført 1938, 1969 og 1979, lade 1979, maskinhus 1986 og køresilo 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af blandet race. Der findes 3 traktorer, rør vandingsanlæg og vandingsmaskine, køresilo til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.KLARBORGVE3 7, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-867870.ANDERS H. AHRENFELDT, konsulent, født den 29.-8.-1949, gift den 19.-9.-1975 med Nette Ahrenfeldt, født den 9.-8.-1949.N.A. er landbrugslærer.A.H.A. er landbrugskonsulent og formand for Menighedsrådet. Han overtog gården den 15.-10.-1977 fra Steen Markussen.Matr. nr. 11c m.fl. Ejendomsskyld 1.030.000. Grundskyld 57.000. Areal 5,1 ha. Stuehuset er opført 1941 og tilbygget i 1983, stald opført 1978. Gården drives med en opformeringsbesætning med Yorkshire-søer og landraceorner. Desuden er der stutteri med sportsponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 1 traktor. KOMPEDALVE3 2, GRÅMOSE, 7442 ENGESVANG, tlf. 06-880278. KNUD 30RGENSEN, gårdejer, født den 7.-6.-1952, søn af Anna og Peter 3ørgensen, Gråmose, gift den 28.-12.-1974 med 3onna Madsen, født den 13.-8.-1950, datter af Ninna og 3ens Madsen, Kjellerup. Parret har børnene: Pernille, født den 28.-7.-1975, Peter, født den 6.-2.-1979 og Nicoline, født den 16.-8.-1987.3.3. er bager.K.3. er uddannet elektriker. Han overtog gården den 1.-6.-1986 fra sine forældre, Anna og Peter 3ørgensen, som købte gården i 1947.Matr. nr. lø m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 137.600. Areal 45 ha., heraf 2 ha. mose.Stuehuset er opført 1974, kostald 1960 og ændret i 1968 og 1973, lade og maskinhus opført 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 kartoffeloptager, gylletank, 2 markvandingsanlæg, kornsiloer, køresilo til ensilage og halmfyr, der bruges en del maskinstation.KONGEMOSEVE3 4, HVAM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667592.SVEND NIELSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1942, søn af Kristiane og Ejnar Nielsen, 3egindø, gift den 6.-5.-1966 med Helga Hansen, født den 15.-6.-1944, datter af Helene Hansen, Als. Parret har børnene: Martin, født den 27.-9.- 1966, 3ørn, født den 28.-12.-1967, Anders, født den 3.-4.-1969 og 3ette, født den 22.-6.-1970.H.N. er pædagogmedhjælper.S.N. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er formand for Kjellerupegnens Mejeriselskab. Han overtog gården den 1.-9.-1966 fra Else og Karl Aage Olesen.



-134-Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 231.700. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1974/75, stalde og lader er opført 1927 og 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 3 traktorer og 1 gylletank, der bruges lidt maskinstation. KONGEMOSEVEJ 8, "HØJVANG", HVAM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667634. JOHANNES RIIS NIELSEN, gårdejer, født den 23.-11.- 1939, søn af Mathilde og Olav Nielsen, Serup, gift den 9.-9.-1961 med Erna Jensen, født den 22.-5.- 1941, datter af Nina og Arnold Jensen. Parret har børnene: Poul, født den 17.-8.-1972, Hanne, fødtden 13.-10.-1975 og Søren, født den 24.-4.-1981.J.R.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1972 fra Aage Nielsen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 14,7 ha. og der er forpagtet 14,7 ha. Stuehuset er opført 1912 og moderniseret i 1979, stalde opført 1973, 1976, 1983 og 1987, lade opført 1976. Gården drives med en ammekobesætning på 100 ammekøer + opdræt af racerne Limousine og Canadisk Angus. Desuden er der en svineproduktion på 70 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og gastæt silo til korn.KONGEMOSEVEJ 9, "KOKHUS", HVAM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667376.ERIK BØRGE HANSEN, gårdejer og tømrermester, født den 11.-12.-1947, søn af Senine og Jens Kr. Hansen, Hvam, gift den 29.-10.-1966 med Else Hansen, født den 31.-5.-1947, datter af Erna og Kr. Hansen, Sjørslev. Parret har børnene: Henrik, født den 24.-4.-1967 og Jane, født den 16.-12.-1970.E.H. er syerske.E.B.H. er tømrer. Han overtog gården fra faderen, Jens Kr. Hansen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 5g. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 117.100. Areal 13 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. juletræskultur. Desuden er der forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført 1864 og moderniseret i 1972, lade opført 1930 og ændret til værksted, lager og garage opført 1973 og maskinhus 1981. Gården drives med en Chinchilla-besætmng på 100 moderdyr, det er meningen, at den skal udvides til ca. 400 moderdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, rug og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri.KONGEMOSEVEJ 10, "LINDEVANG", OVER HVAM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667682.SVEND ERIK LAIGAARD, gårdejer, født den 7.-7.-1925, søn af Maria og Kristian Laigaard, Løgstrup, gift den 10.-2.-1952 med Edith Mortensen, født den 24.-3.-1932, datter af Helga Breiner Mortensen, Finderup. Parret har børnene: Bjørn Ole, født den 22.-8.-1952 og Ann Brita, født den 18.-5.-1956.S.E.L. overtog gården den 26.-8.-1972 fra Finn Bertelsen.Matr. nr. 4h m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 250.000. Areal 20,2 ha., heraf 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1898 og moderniseret 1980-82, stald opført 1898, lade 1900,



-135- kornmagasin og svinestald 1958 og maskinhus 1987. Desuden er et aftægtshus opført 1900, som er moderniseret i 1980. Gårdens besætning er på 10 heste af racen Dansk Varmblod og 10 får af racen Oxford Down. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor og kornsilo med tørreri, der bruges en del maskinstation.KONGEMOSEVE3 11, KOKHUS, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667627.KARL SØRENSEN, husmand, født den 26.-2.-1920, søn af Sørine og Morten Sørensen, Kristianshede.K.S. overtog gården den 11.-6.-1963 fra Anders Salomonsen.Matr. nr. 5h m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1930, lade 1917, stald 1964 og maskinhus 1974. Gården drives med en besætning på 7 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 2 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsagrøde er byg. Der findes 2 traktorer.KONGEMOSEVE3 21, OVER HVAM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667291.NIELS BENEDIKTSON, pædagog, født den 5.-9.-1942, søn af Ellen Marie og 3ohannes Benediktson, Lolland, gift den 29.-5.-1976 med Hanne Zacho, født den 19.-6.-1948, datter af Lisbeth og Ib Zacho, Give. Parret har børnene: Mikkel, født den 25.-8.-1971 og Andreas, født den 31.-5.-1975.H.B. er pædagog.N.B. er pædagog. Han overtog gården den 1.-12.-1972 fra Viggo Lauridsen.Matr. nr. lc. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 87.200. Areal 10,1 ha., heraf 1 ha. mose og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1973-74, avlsbygningernes alder er ukendt. 5 ha. af jorden er bortforpagtet, resten bruges til afgræsning. Der findes 1 traktor.KONGEMOSEVE3 23, HVAM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06667712.ALFRED BØRGE OLESEN, husmand, født den 10.-6.- 1920, søn af Margrethe og Ingvardt Olesen, Over Hvam, gift den 17.-5.-1942 med Marie Kathrine 3esper- sen, født den 20.-12.-1919, datter af 3uliane og Anton 3espersen, Sdr. Rind. Parret har børnene: Herdis,født den 22.-1.-1943, Inger, født den 23.-7.-1944, Lis, født den 12.-8.-1947 og Eggert, født den 14.-5.-1953.A.B.O. overtog gården den 16.-4.-1941 fra sin bror, Aage Olesen.Matr. nr. le. Ejendomsskyld 310.000. Grundskyld 60.000. Areal 4,1 ha.Stuehuset er opført 1970, udbygningerne består af stald og lade. 3orden er lejet ud.KONGEMOSEVE3 25, HVAM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667991. 30RGEN BACH, gårdejer, født den 29.-9.-1960, søn af Agnes og Georg Bach, Frederiks, bor sammen med Linda Legaard, født den 18.- 3.-1962, datter af Ella og Arnold Legaard, Agerskov.L.L. er sergent ved Flyvevåbnet. 3.B. er mekaniker. Han overtog gården den 1.-8.-1984 fra Inger



-136-Mane H. Pedersen.Matr. nr. Id. Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld 31.400. Areal 5 ha.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1984/85, stalden er af ukendt alder, maskinhus opført 1982 og ændret til værksted i 1985. Gården har en besætning på 6 moderfår, 1 vædder og 2 heste. Al jorden er udlagt i græs. Der findes 1 traktor.

tilkøbt 34 ha., der er 4 ha. skov og 1 ha. mose.

KONG KNAPSVEJ 53, "ABILD- GÅRD", GRÅMOSE, 7442 ENGESVANG, tlf. 06-880311.BRØDRENE ESKESEN, gårdejere. Erling Eskesen, født den 3.-10.- 1939 og Hans Eskesen, født den 6.-9.-1943, sønner af Kristine og Holger Eskesen, Gråmose.Brødrene overtog gården i 1978 fra forældrene, Kristine og Holger Eskesen, som købte gården i 1933.Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 53 ha., heraf Desuden er der forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1981, stald 1920, gi. maskinhus 1965 og nyt maskinhus 1978, hønsehus opført 1954 og lade 1945. Gårdens besætning består af 11 fedekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, raps, hvede og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kartoffeloptagere, markvandingsanlæg og kornsiloer. På gården er ansat 1 fast medhjælper, desuden bruges lidt maskinstation.KORSHØJVEJ 4, "MOSELUND", DEMSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667248.ERIK WAAGE PETERSEN, gårdejer, født den 4.-2.-1932, søn af Ingrid og Aksel Waage Petersen, Randers, gift den 7.-11.-1959 med Kirsten Kjeldsen, født den 28.-4.1934, datter af Karen og Alfred Kjeldsen, Randers. Parret har børnene: Søren, født den 17.-8.-1960, Lars, født den 17.-4.- 1963 og Niels, født den 15.-10.-1969.K.W.P. er uddannet ergoterapeut.E.W.P. har været på Korint Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1959 fraJohannes Kær.Matr. nr. 10c m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 300.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1,8 ha. mose og skov.Stuehuset er opført 1923 og moderniseret i 1972, stald opført 1900, kostald 1965, farestald 1975, en del af staldene er ændret til maskinhus i 1984, hestestald opført 1900 og ændret til sostald og fyrrum i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer + opdræt, desuden er der 30 kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri.KORSHØJVEJ 8, DEMSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667834.ANDERS JØRGEN HEDEGAARD, gårdejer, født den 2.-3.-1947, søn af Lilly og Vilhelm Hedegaard, Trandum, gift den 14.-4.-1973 med Inge Kristensen, født den 30.-6.-1954, datter af Gurli og Aage Kristensen, Gjern. Parret har børnene: Henrik, født den 12.-12.-1972, Karsten, født den 12.-5.-1974, Martin, født den 7.-11.-1984 og



-137- Karin, født den 16.-3.-1986.Inge Hedegaard er sygehjælper. Aanders J. Hedegaard er medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården den 15.-7.-1978 fra Herluf Christensen.Matr. nr. 11b m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 245.000. A- real 27 ha.,- heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1909 og moderniseret 1980, gi. stald opført 1920 og ændret til kvier 1980, hestestald opført 1920 og ændret til kalve i 1987, kostald opført 1979, lade 1930, spaltestald 1983 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og havre. Der findes 4 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri og genvindingsanlæg for varme, der bruges en del maskinstation.KROGSGÅRDSVEJ 100, HVAM, 8620 KJELLERUP.OSVALD LYSDAL, gårdejer, omtales under Ålborgvej 66, Impgård.O.L. overtog gården i maj 1984 fra Jens Nielsen.Matr. nr. Ix m.fl. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 191.800. Areal 26,4 ha.Stuehuset er opført 1870 og restaureret, senest i 1984, 2 stalde er ændret til fabrikation af glasfiber. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og raps. Gården drives sammen med Ålborgvej 66, Impgård.KRONTORNVEJ 2, SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-870491. AGNER NØRGAARD PEDERSEN, landmand, født den 24.-6.-1923, søn af Sofus Pedersen, Illerhede, gift den 25.-11.-1954 med Sigrid Marie Rask Andersen, født den 26.-7.-1925, datter af Kristian Marinus Andersen, Skovsborg. Parret har sønnen Kaj, født den 21.-12.-1956.A.N.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra sin svigerfar, Kristian M. Andersen, der købte gården i 1918.Matr. nr.16b. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 65.000. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført 1954, avlsbygningene bestående af stald og lade opført 1890.Jorden.er bortforpagtet.KRONTORNVEJ 6, SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-870403.METHA MARIE MARGRETHE MØLLER, født den 29.-9.-1915, datter af Frederik Jakobsen, Elsborg, gift den 15.-11.-1935 med Peter Nielsen Møller, født den 4.-9.-1903, søn af Jens Peter Møller, Skovsborg. Parret har datteren Tove, født den 1.-8.-1937. P.N.M. døde den 26.-7.-1986.M.M.M.M. overtog gården efter mandens død i 1986, P.N.M. overtog den den 1.-4.- 1943 fra Henry Kjær.Matr. nr. 16b m.fl. Areal 4 ha.Stuehuset er opført 1903 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1957. Jorden er bortforpagtet.



-138-KÆRSHOLM MØLLEVEJ 4, "VATTRUP NØRGÅRD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 881837.GUNNAR KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Geddebækholm, Geddebækvej 10, GI. Kjellerup.G.K. overtog gården den 13.-8.-1987 fra Jakob Nielsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 430.400. Areal 33 ha.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1983, lade opført 1880, kostald 1954, desuden er der svinestald og aftægtshus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. G.K. ejer og driver gården Geddebækvej 10, GI. Kjellerup. LANGMOSEVEJ 2, "HØGHOLT", SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886271.SVEND ERIK KJÆLDMAND, gårdejer, født den 10.-8.-1947, søn af Micael Kjældmand, Nørre Vissing, gift den 24.-10.-1971 med Erna Hejlskov, født den 3.-7.-1947, datter af Morten Hejlskov, Grønne- rup. Parret har datteren Lene, født den 4.-2.-1975.E.K. er ansat på Grundfoss.S.E.K. arbejder på Østjysk Slagterier i Bjerringbro. Han overtog gården den 26.-8.-1981 fra Ejgil Rønning.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 199.000. Areal 20,2 ha., heraf 2 ha.eng.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret, stald opført 1890 og ombygget 1969, lade opført 1890 og maskinhus 1969. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, portionstørreri, halmfyr, blandingsanlæg og udmugningsanlæg.LANGMOSEVEJ 3, "RUSGAARD", SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886185.JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født den 14.-2.-1930, søn af Karl Pedersen, Hinge, gift den 10.-5.- 1957 med Betty Pedersen, født den 18.-7.-1935, datter af Hans Pedersen, Vandborg. Parret har børnene: Frank, født den 30.-7.- 1959, Hanne-Lise, født den 19.-6.- 1962 og Mikael, født den 24.-3.- 1968.B.P. har været medlem af Menighedsrådet, hun er ansat som rengøringsassistent på Kjellerup Sygehus.J.P. har været på Tommerum Højskole med landbrugsfaglig undervisning. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra Karl Jensen.Matr. nr. 12d m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 393.400. Areal 36,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført 1886 og gennemrestaureret, stalde opført 1930 og 1959, ungdyrstald og fedestald 1974 samt maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, det er er en SDM-stambesætning og der sælges avlsdyr fra besætningen. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, vandingsmaskine, portionstørreri, 2 udendørs køresiloer til ensilage og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.



-139- LANGMOSEVEJ 5, "BAKKELY", SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886297.MARINUS EMANUEL JØRGENSEN, gårdejer, født den 11.-7.-1932, søn af Peter Jørgensen, Langå, gift den 5.-9.-1981 med Judith Engelbreth, født den 28.-12.1939, datter af Villiam Engelbreth, Ra- unsvad.J.E.J. er uddannet lærer og ansat ved AOF i Silkeborg.M.E.J. overtog gården den 12.- 4.-1960 fra Svend Frits Nielsen.Matr. nr. 14b. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 102.500. Areal 10 ha. Stuehuset er opført 1902 og gennemrestaureret, stalde opført 1925 og 1977, lade og foderrum 1977 og maskinhus 1959. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og rør malkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.LANGMOSEVEJ 6, "ØMOSEGAARD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-879110.LARS BØDKER MADSEN, gårdejer, født den 5.-2.-1961, søn af Alf Madsen, Hammel, gift den 20.-8.-1988 med Helle Madsen, født den 16.-10.-1960, datter af Jens Erik Madsen, Allingåbro.Begge ægtefæller er lærere og ansat ved Houlkær Skole i Viborg.L.B.M. overtog gården den 1.-7.-1986 fra Laurits Bilgrav.Matr. nr. 5L m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 94.700. Areal 13,5 ha., heraf 1,5 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret, stald opført 1900 og i 1987 ombygget til hestestald, ridehal opført 1988. Gården drives med en besætning på 16 rideheste, som anvendes til rideundervisning. 3,5 ha. af jorden er udlagt til græsning. Der findes 1 traktor og der er ansat 1 fast medhjælper på gården.LANGMOSEVEJ 7, "HØJSGAARD", ILLER HEDE, 8643 ANS, tlf. 06- 879131.JENS HAUGAARD DØSSING, gårdejer, født den 30.-4.-1963, søn af Carsten Døssing, Bøgild, bor sammen med Kirsten Hansen, født den 12.-7.-1967, datter Kristian Peder Hansen, Kjellerup. K.H. er maler, hun er ansat ved Mogens Grotrian, Kjellerup.J.H.D. er ansat ved Bøgild Maskinstation og er medlem af bestyrelsen for Kjellerup Landboungdom. Han overtog gården den 1.-12.-1986 fra Martin Døssing, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1929.Matr. nr. 11b m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 129.600. Areal 10 ha.Stuehuset er opført 1917 og gennemrestaureret, stalde opført 1961 og 1975, lade 1961. Der er en mindre fårebesætning på gården, ialt 10 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg. Gården drives delvis fra Bøgild Maskinstation, som ejes af J.H.D.s far.



-140- LILLEMØLLEVEJ 8, LEVRING PRÆSTEGÅRD, LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881652.GUNNAR BACH NIELSEN, forpagter, født den 29.-4.-1937, søn af Christen Nielsen, Ravnstrup, gift den 29.-4.-1960 med Ruth Andersen, født den 27.-4.-1937, datter af Jens Marius Andersen, Vejrum. Parret har børnene: Kristian, født den 10.-2.-1962 og Ellen Margrethe, født den 3.-3.-1972. R.N. er sygehjælper og ansat påKjellerup Sygehus.G.B.N. har været på Haslev Højskole med landbrugsfaglig undervisning, han har været formand for kvægavlsforeningen Midtjyden. Han overtog forpagtningen den 1.-3.-1965 efter Niels Møller, som havde været forpagter i over 40 år.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 386.200. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1956, stald og lade 1956 samt maskinhus 1968 og 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning, der sælges avlsdyr fra besætningen og der udstilles på dyrskue og ungskue. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.LILLEMØLLEVEJ 11, LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881426. HERLUF KRISTIANSEN, gårdejer, født den 24.-4.-1921, søn af Gunnar Kristiansen, Skovsborg, gift den 23.-9.-1955 med Dagny Andersen, født den 29.-3.-1933, datter af Hans Jørgen Andersen, Jedsted. Parret har børnene: Per, født den 27.-2.-1956, Gunnar, født den 8.- 2.-1958 samt Jette og Jan, født den 7.-8.-1960.D.K. er ansat på sygehusets vaskeri i Kjellerup.H.K. er medlem af tilsynsrådet ved Bikuben i Kjellerup. Han overtog gården den 31.-12.-1952 fra Evald Salling.Matr. nr. 28b m.fl. Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 7,8 ha., heraf 0,5 ha. eng og desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1878, restaureret og tilbygget i 1978, stalde opført 1878, 1964, 1966, 1969 og 1976, lade og maskinhus 1954 og fodercentral 1976. Gården drives med en svineproduktion på 45 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, kornsilo, blandingsanlæg samt udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.LILLEMØLLEVEJ 15, "LILLEMØLLEGAARD", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 881830.VILLY NØRGAARD JENSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1941, søn af Andreas Jensen, St. Bredlund, gift den 29.-12.-1966 med Else Thomsen, født den 20.-9.-1941, datter af Ida Pedersen. Parret har børnene: Thomas, født den 29.-11.-1957, Holger, født den 15.-7.-1969 og Lene, født den 28.-3.-1972.



-141-

kvægsbesætning på 4 ammekøer + opdræt, alle af

Villy N. Jensen er ansat ved Nav- tek, Rødkærsbro. Han overtog gården den 22.-11.-1966 fra Laurits Hvorslev.Matr. nr. 22. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 226.800. A- real 20,6 ha., heraf 4 ha. eng. Stuehuset er opført 1906 og gen- nemrestaureret, stalde opført 1928, 1973, 1974, 1975 og 1985, lade 1928, maskinhuse 1938 og 1985. Gården drives med en slag- tesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt. Desuden er der en kødracen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gastæt silo, blandingsanlæg, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.LUNDGÅRDE 1, "BAKKEGÅRDEN", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888499. KNUD HAUGAARD-HANSEN og HANS DØSSING LARSEN, gårdejere.K.H.H. er født den 8.-9.-1952, søn af Jenny og Jens Haugaard-Hansen, Grønbæk, gift den 23.-8.-1975 med Kirsten Lundgaard, født den 8.-2.-1956, datter af Dagny og Edmond Lundgaard.H.D.L. er født den 27.-8.-1951, søn af Kirstine og Karl Larsen, Frausing, gift med Anny Oehlenschlæger Laursen.K.H.H. og K.H. har børnene: Anne, født den 21.-10.-1980, Karen, født den 20.-10.- 1982 og Signe, født den 26.-4.-1985.H.D.L. og K.O.L. har børnene: Mai, født den 17.-4.-1983 og Stine, født den 1.-6.- 1985.K.H.H. og H.D.L. overtog gården den 15.-4.-1986 fra Paul Erik Madsen, gården drives i dag som I/S.K.H.H. er uddannet smed og H.D.L. er uddannet tømrer, de er begge senere uddannet landmænd.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 350.000. Areal 19,6 ha. og der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1987/88, kostald opført 1963, ungdyrstald og maskinhus 1987, gi. stald er ændret til kalve og kvier i 1977. Gårdens drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Der er desuden en besætning på 25 moderfår af racen Gotlandspelsfår. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges en del.LUNDGÅRDE 6, "FLADBJERG- GÅRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888035.JENS KRISTIAN BJØRN, gårdejer, født den 2.-7.-1941, søn af Kristiane og Peter Bjørn, Mau- sing, gift den 7.-11.-1964 med Jette Rasmussen, født den 30.- 6.-1946, datter af Karen og Jens Rasmussen, Ålborg. Parret har børnene: Mikael, født den 12.- 4.-1965, Ulla, født den 5.-1.-1969 og Morten, født den 14.-12.-1969.J.B. arbejder i køkkenet på Silkeborghus.J.K.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den



-142- 15.-3.-1970 fra sine forældre Kristiane og Peter Bjørn, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1860.Matr. nr. 12a. m.fl. Areal 19 ha.Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret, kostald er genopført i 1967 efter en brand, lade opført 1967, ungdyrstald og kostald ændret til gylle i 1975, foderhus opført 1977 og kalvestald 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg og 2 køresiloer til ensilage, der bruges en del maskinstation.

ly, født den 12.-4.-1962,

LUNDGÄRDE 11, "LUNDGÄRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888157.JAKOB LUNDGAARD, gårdejer, født den 29.-4.-1929, søn af Maria og Anders Lundgaard, Mausing, gift den 13.-10.-1956 med Bodil Benner, født den 3.- 2.-1937, datter af Krista og Kristian Benner Hansen, Levring. Parret har børnene: Ellen Marie, født den 29.4.-1958, Anders Kristian, født den 23.-3.-1960, Vil-Karin, født den 23.-10.1964, Elly, født den 15.-2.-1969,Agnete, født den 14.-10.-1972 og Dorthe, født den 5.-2.-1981.J.L. overtog gården den 15.-2.-1956 fra sin farbror, oldefaderen købte jorden af sin far og han byggede gården.Matr. nr. Ilf m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 368.100. Areal 48,8 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1980, kostald opført 1967, svinestald 1936, lade 1926, maskinhus 1973 og 1980 samt værksted 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres der ca. 250 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, sædekorn og hvede. Der drives en del maskinstation fra gården, maskinparken består af 8 traktorer, 2 mejetærskere, 1 roesåmaskine, 1 slamsuger, 1 bigballepresser, 1 finsnitter, 1 rendegraver,gylletank, markvandingsanlæg, gastæt silo, plantørreri, køresiloog genvindingsanlæg for varme. til ensilage, halmfyr faste medhjælpere.LUNDGÄRDE 15, "LUNDBAK- GÄRD", MAUSING, 8620 KJELLE- RUP, tlf. 06-888084.EDITH NIELSEN, gårdejer, født den 6.-11.-1946, datter af Karen og Jens Christensen, Mausing, gift den 30.-7.-1966 med Hans Aage Nielsen, født den 20.-3.-1942, søn af Nikoline og Niels P. Nielsen, Hauge. Parret har børnene: Peter, født den 5.-6.-1967, Minna, født den 20.-1.-1969, Karen, født den 7.-5.-1971, Jens, født den11.- 11.-1973 og Bente, født den 8.-6.-1977.H.AA.N. døde den 25.-8.-1986, han havde overtaget forældre.

gården 3
I

er ansatPå

gården den 1.-8.-1966 fra sineMatr. nr. 11c m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Areal 14,8 ha.Stuehuset er opført 1972, kostald 1925 og restaureret 1983, lade opført 1925, maskinhus 1979 og desuden er der en svinestald. Gården drives med en svineproduktion på



-143- 15 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor og der bruges en del maskinstation.LUNDGÅRDE 19, MAUSING, 8620 KJELLERUP.JENS KRISTIAN BJØRN, gårdejer, omtales under "Fladbjerggård", Lundgårde 6, Mausing.J.K.B. overtog gården den 17.-9.-1964 fra Hans Christoffersen.Matr. nr. Ile m.fl. Areal 10,8 ha.Stuehuset er opført 1924, stald og lade ligeledes 1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med "Fladbjerggård", Lundgårde 6.LUNDGÅRDE 23, MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888434.LARS WESTERBERG, gårdejer, født den 8.-3.-1959, gift med Joan Jensen, født den 30.-11.-1959. Parret har børnene: Toke, født den 9.-2.-1985 og Rune, født den 25.- 1.-1988.J.W. er kok.L.W. er landbrugstekniker. Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra Gerda og Aage Jensen.Areal 15 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1975, lade opført 1910 samt stald 1956 og 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, frøgræs og hvede. Der findes 1 traktor og halmfyr, maskinstation bruges en del. LUNDMOSEVEJ 2, HINGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886110.GRETHE NØRSKOV, gårdejer, født den 11.-3.-1927, datter af Maren og Jørgen Nielsen, gift den 22.4.-1950 med Laur. Nørskov, født den 2.-8.-1926, søn af Anna og Andreas Nørskov. Parret har børnene: Bjarne, født den 10.-8.- 1951, Mogens, født den 30.-8.-1954, Anne Dorte, født den 7.-1.-1959 og Jørgen, født den 27.-5.-1965. L.N. døde den 30.-4.-1979.G.N. overtog gården i 1979, da manden døde, han overtog den den 1.-4.-1950 fra Villiam Brandt.Matr. nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 135.700. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1978, kostald og svinestald opført 1962 og lade 1983. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.LUNDMOSEVEJ 7, "HØJVANG", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886134. JENS JAKOB DØSSING, gårdejer, født den 23.-9.-1940, søn af Helga og Martin Døssing, gift den 25.2.-1967 med Inger Andersen, født den 22.-11.-1945, datter af Dagny og Sigvard Andersen. Parret har børnene: Malene, født den 22.-2.-1969, Mette, født den 31.- 10.-1970, Morten, født den 29.- 8.-1972 og Martin, født den 11.- 6.-1981.



-144-I.D. er i Menighedsrådedet.J.J.D. er i bestyrelsen for SDMs avlsforening. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra Martin Jensen.Matr. nr. 8n m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Desuden er der forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført 1979, kostald 1965 og tilbygget 1973, foderlade og garage opført 1973, maskinhus 1975 og 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 65 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, 2 sprinkleranlæg og 1 plansilo. På gården er ansat 1 fast medhjælper samt maskinstation til høst.LUNDMOSEGÅRD 12, "BAKKEGAARD", HINGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886064. KNUD LYKKEGAARD, gårdejer, født den 12.-8.-1931, søn af Elisabeth og Peter Lykkegaard.K.L. overtog gården i 1963 fra sin far, Peter Lykkegaard, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 8b m.fl. Areal 15,8 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.Stuehuset er opført 1870 og kostald 1905. Gården drives med en kvægproduktion på 20 malkekøer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til høst. LUNDMOSEVEJ 14, "LUNDMOSEGÅRD", HINGEBALLE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886079.JENS FOUSING CHRISTENSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1924, søn af Sørine og Peter Christensen, gift den 2.-12.-1950 med Edith Nielsen, født den 8.-9.- 1929, datter af Kirstine og Axel Nielsen. Parret har børnene: Aase, født den 5.-2.-1952, Elsebeth, født den 27.-9.-1955 og Lene, født den 20.-3.-1960.J.F.C. overtog gården i 1950 fra sin far, Peter Christensen.Matr. nr. 20a m.fl. Areal 22,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1976, svinestald opført 1900, lade 1906, kostald 1957 og maskinhus 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 ungkreaturer, svineproduktionen er på 15 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der findes 3 traktorer og plansilo til korn. Maskinstation bruges til høst.LYSGÅRDVEJ 1, "HORNSKOVGÅRD", VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667978. PAUL ERIK JENSEN, gårdejer, født den 30.-5.-1959, søn af Gunda Jensen, Vejle, gift den 4.-10.-1986 med Else Kirstine Skjyde, født den 27.-11.-1965, datter af Ulla og Klaus Skjyde, Skelhøje. Parret har en søn, født den 23.-7.-1988.E.K.J. arbejder på et cafeteria.P.E.J. har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1986 fra Bjarne Hansen.Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 202.000. Areal 21,7 ha. og der er forpagtet 4,2 ha.Stuehuset er opført 1976, lade og gi. kostald 1933 og ændret til svin i 1978, so- og smågrisestald opført 1972, slagtes vinestald 1979, smågrisestald ændret til fare- og klimastald i 1988, sostald ændret i 1985 og staklade ombygget til maskinhus i 1988. Gården drives med en svineproduktion på 140 søer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, gylletank og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-145-

Foto: Kastrup Luftfoto.

LAANGAWTEN 34, "FRAUSING ØSTERGAARD", 8643 ANS, tlf. 06-886129.ANDERS CHRISTIAN LINDGAARD, gårdejer, født den 16.-9.-1932, søn af Karla og Jens Peter Lind- gaard, gift den 16.-3.-1957 med Lilly Larsen, født den 13.-5.-1937, datter af Emmy Marie og Magnus Overhav Larsen. Parret har børnene: Britta, født den 28.-7.-1957, Marianne, født den 16.-10.-1958, Flemming, født den 26.-12.-1960, Connie, født den 2.-3.-1965 ogJacob, født den 5.-11.-1974.A.C.L. overtog gården den 15.-3.-1957 fra Marie og Anders Bitsch.Matr. nr. 6q m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 36,3 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 6 ha. eng og skov. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1975, kostald opført 1900, svinestald 1967 og omdannet til løsdriftstald i 1974, lade opført 1967, maskinhus 1956 og 1967. Gården drives med en ammekobesætning på 20 ammekøer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornmagasin, kornsilo og halmfyr.LAANGAWTEN 44, "MALLUND- GAARD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886085.AKSEL HJORTH, gårdejer, født den 2.-10.-1909, søn af Mathilde Sofie og Martin Hjorth, gift den 26.-10.-1944 med Hilda Madsen, født den 29.-10.-1921, datter af Marie og Andreas Madsen. Parret har børnene: Gurli, født den 23.- 3.-1945, Martin, født den 16.-1.- 1948, Leo, født den 14.-4.-1954 og Benny, født den 26.-11.-1961. A.H. overtog gården den 1.-4.- Foto: Kastrup Luftfoto.1945 fra sin far, Martin Hjorth, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2p m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 360.200. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og ombygget i 1970, kostald opført 1920 og ombygget 1966, svinestald opført 1910, lade 1927, maskinhus 1930 og hønsehus 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst. A.H. ejer og driver også Drejergårdsvej 4.LAANGAWTEN 50, "SKOVGAARD", HINGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886013.FREDERIK LAIER BITSCH, gårdejer, født den 14.-6.-1931, søn af Laura og Kristian Bitsch, gift den 21.-5.-1955 med Agnes Kirstine Pedersen, født den 20.-2.-1931, datter af Frandsigne og Anton Pedersen. Parret har børnene: Jan, født den 12.-2.-1956, Finn, født



-146- den 30.-7.-1957, Inge, født den 3.-3.-1959 og Morten, født den 10.-11.-1964. A.K.B. er hjemmehjælper.F.L.B. er fabriksarbejder og operatør. Han overtog gården den 1.-1.-1955 fra sin far, Kristian Bitsch.Matr. nr. 15a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 415.700. Areal 39,8 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 10 ha. plantage.Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1977, kostald opført 1954, svinestald 1969, lade 1880 og maskinhus 1975. Gården drives med en ammekobesætning på 10 køer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr.MALLINGVEJ 1, "BØGILDGÅRD", FORSØGSSTATION FOR DANSKE SLAGTERIER, 8620 KJELLERUP.Ejendommen blev overtaget af Danske Slagterier i 1979 fra Viborg Amt. Areal 80 ha. Bygningerne er opført i 1980. Jorden er forpagtet ud. Der er plads til 1.000 slagtesvin. På forsøgsstationen er ansat 5 mand.MALLINGVEJ 2, "BØGILD LINDEGÅRD", BØGILD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881603. MARTIN BRAUNER, gårdejer, født den 7.-9.-1954, søn af Ellen og Rudolf Braiiner, Bøgild, gift den 6.-6.-1987 med Kirsten Hald, født den 24.-5.-1966, datter af Viola og Peter Hald, Ørum Sdr. Lyng. Parret har sønnen Morten, født den 25.-6.-1988.M.B. overtog gården den 1.-8.-1977 fra sine forældre, Ellen og Rudolf Braiiner, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1847. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 380.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1982, kostald 1934 og tilbygget 1976, lade opført 1934 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer, gylletank, kornsilo og køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.MALLINGVEJ 6, "VIRKELYST" OUSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881649.ERIK NIELSEN, gårdejer, født den 29.-12.-1937, søn af Alfred og Astrid Nielsen, Mausing, gift den 16.-5.-1962 med Anne Marie Kristensen, født den 28.-11.-1941, datter af Kristine og Agner Kristensen, Hvam. Parret har børnene: Peter, født den 25.-4.-1964 og Poul, født den 16.-2.-1966. E.N. overtog gården den 16.-2.- 1965 fra Jørgen Dalsgaard.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 154.000. Areal 16 ha.Stuehuset er opført 1948 og restaureret 1977, kostald opført 1948 og ændret til søer efter en brand i 1973, lade opført 1910 og ændret til svin i 1951, slagtesvinestald opført 1975 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo.MALLINGVEJ 17, "BØGILD VESTERGÅRD", BØGILD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881689.CARSTEN DØSSING, gårdejer og maskinstationsejer, født den 6.-4.-1939, søn af Helga og Martin Døssing, Åns, gift den 1.-12.-1962 med Martha Haugaard Hansen, født den 23.-4.-1945, datter af Jenny og Jens Haugaard Hansen, Grønbæk. Parret har



-147-

Foto: Kastrup Luftfoto.

børnene: Jens, født den 30.-4.- 1963, Birgit, født den 18.-1.-1965, Jørgen, født den 3.-4.-1966 og Mads, født den 1.-6.-1969.Carsten Døssing driver maskinstation. Han overtog gården i 1966 fra Alfred Østergaard.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 152.300. A- real 12 ha., heraf 5 ha. marginaljord. Desuden er der forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1870, driftsbygningerne 1944, maskinhus 1975 og 1987. Gården drives med en kødkvægsbesætning af racerne Simmentaler ogHereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 et-kornsåmaskine, plantørringsanlæg, silo til ensilage og halmfyr.MAUSING SKOLEVEJ 5, "MAUSING VESTERGÅRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888129.NIELS PETER PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-3.-1940, søn af Andrea og Magnus Jørgensen, Mausing, gift den 3.-8.-1974 med Elsebeth Knudsen, født den 31.-8.- 1944, datter af Frida og Åge Knudsen, Silkeborg. Parret har sønnen Åge, født den 7.-8.-1963. E.P. er sygehjælper.N.P.P. har været på Vejlby Landbrugsskole, han arbejder som falckredder. Han overtog gården den 1.-12.-1977 fraforældrene, Andrea og Magnus Jørgensen, nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1697.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 267.900. Areal 23,3 ha., heraf 3,2 ha. skov og 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1980, kostald og svinestald 1870, maskinhus 1880 og lade 1938 og 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor og kornsilo, der bruges en del maskinstation.MAUSING SKOLEVEJ 11, "VESTERVANG", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888003.KAJ ANDERSEN, klovbeskærer, født den 30.-12.-1960, søn af Margit og Henry Andersen, Risskov, gift den 31.-10.-1981 med Hanne Poulsen, født den 25.-2.-1962, datter af Ellen og Svend Poulsen. Parret har børnene: Allan, født den 15.-6.-1983 og Martin, født den 24.-11.-1987.K.A. har været på Nr. Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1988 fra Aage Jensen.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld 450.000.Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1988, stald opført 1880, lade 1917, s vinestalde 1930 og 1972. Gården drives med en slagtesvinebesætning på 200 slagtesvin årligt, desuden opfedes 30 tyrekalve årligt. Der findes 1 halmfyr.



-148-MAUSING SKOLEVEJ 12, "BÆKKEGÅRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888224.SØREN VINDUM HOLM, gårdejer, født den 30.-10.-1950, søn af Anna og Svend Holm, Mausing.S.V.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for mejeriet. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra forældrene, Anna og Svend Holm, som købte den i 1958.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 377.000. Areal 23,3 ha. og desuden er der forpagtet 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1903 og moderniseret, svinestald opført 1934, lade 1958, kostald 1971 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 8 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank, plansilo med tørreri og 2 køresiloer til ensilage, der bruges en del maskinstation.MAUSING SKOLEVEJ 13, MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888257.HOLGER LARSEN, gårdejer, født den 6.-9.-1925, søn af Marie og Martinus Larsen, Lemming, gift den 8.-11.-1949 med Ingrid Benner, født den 6.-2.-1926, datter af Kirsten og Marius Benner, Mausing. Parret har børnene: Jens, født den 28.-12.-1951, Knud, født den 9.-1.-1955, Kirsten, født den 26.-4.-1958 og Henning, født den 29.-1.-1965.H.L. overtog gården den 1.-4.-1955 fra sine svigerforældre, Kirten og Marius Benner, som købte gården i 1918.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 293.000. Areal 30,2 ha., heraf tilkøbt 14,2 ha., der er 2,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og moderniseret i 1972, lade og svinestald opført 1930, hønsehus 1954 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der en so, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg og plansilo, der bruges lidt maskinstation.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MAUSING SKOLEVEJ 14, MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888255.CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1921, søn af Hilda og Laust Andersen, Mausing. C.A. overtog gården den 1.-12.- 1950 fra forældrene, Hilda og Laust Andersen, som købte den i 1912.Matr. nr. 10c. Ejendomsskyld 550.000. Areal 6,8 ha.Stuehuset er opført 1908 og restaureret i 1976, kostalden er restaureret i 1954, laden tilbygget 1954 og maskinhus opført 1976. Gårdens besætning er 1 ko og 4 kalve. Der findes 1 traktor og kornsilo, der bruges en del maskinstation.MAUSING SKOLEVEJ 18, "LYKKEGÅRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888009.ARNE PEDERSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1931, søn af Margrethe og Peder Pedesen, Mausing.A.P. har været på Tommerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1967 fra forældrene, Margrethe og Peder Pedersen, som købte den i 1930.



-149-Matr. nr. 21v. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 140.000. Areal 12,4 ha.Stuehusets alder er ukendt, stald og lade opført 1930 og maskinhus 1986. Gården drives med en besætning på 7 køer + opdræt, alle af racen Jersey, desuden produceres der 10 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor og gylletank, der bruges en del maskinstation.MAUSINGVEJ 18, "MAUSING LINDEGÅRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888101.BØRGE NIELSEN, gårdejer, født den 12.-8.-1946, søn af Ane og Søren Nielsen, Sejling, gift den 15.-7.-1974 med Karen Nielsen, født den 17.-11.-1948, datter af Jenny og Kristian Nielsen, Mausing. Parret har datteren Mette, født den 17.-3.-1977. B.N. er uddannet møbelsnedker. Han overtog gården i 1974 fra sviger forældrene, Jenny og Kristian Nielsen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1860.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Areal 25,3 ha., heraf 2,5 ha. skov og 4,4 ha. eng.Stuehuset er opført 1853 og restaureret 1975, kostald og lade opført 1947, desuden er der en svinestald. Gården drives med en kvægproduktion på 34 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.MAUSINGVEJ 39, MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888131. JENS STENHOLT, gårdejer, født den 23.-7.-1947, søn af Anna og Alfred Stenholt, Mausing, gift den 21.-10.-1972 med Elly Jeppesen, født den 16.-5.-1952, datter af Gerda og Peder Jeppesen, Vinderslev. Parret har børnene: Heller, født den 22.-5.-1974, Martin, født den 3.-4.-1977 og Lasse, født den 24.-3.-1987.E.S. er handelsuddannet.J.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1972 fra sine forældre, Anna og Alfred Stenholt, nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1664, navnet Stenholt kom til i 1708. Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 571.700. Areal 47,3 ha., heraf tilkøbt 16,7 ha., der er 4 ha. skov og 4,4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 3 ha. eng.Stuehuset, der er ca. 100 år, er restaureret, kostald opført 1970, maskinhus 1973 og kviestald 1982, ladens alder er ukendt. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og genvindingsanlæg for varme, der bruges en del maskinstation.MAUSINGVEJ 43, "LØNDALGÅRD", MAUSING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888057.AGNER SØRENSEN, gårdejer, født den 22.-9.-1921, søn af Marie og Bertel Sørensen, Mausing, gift den 7.-12.-1952 med Grethe Jensen Lyngholm, født den 11.-8.-1930, datter af Inger og Anton Lyngholm, Thorning. Parret har børnene: Inger Marie, født den 14.-11.-1955, Lene, født den 22.-6.-1957 og Susanne,



-150- født den 31.-3.-1961.G.S. er gymnastiklærer.A.S. forpagtede gården fra 1952 til 1962, hvor den blev købt fra forældrene Marie og Bertel Sørensen, som købte den i 1914.Matr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 247.000. Areal 17,3 ha.Stuehuset er opført 1914 og gennemmoderniseret, kostald, lade og maskinhus opført 1928 og hønsehus 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.MAUSINGVE3 55, "MAUSING VANDMØLLE", MAUSING, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-888306.OLE HØGSGAARD, gårdejer og skovridder, født den 6.-12.-1933, søn af Ellis og Viggo Høgsgaard, København, gift den 24.-8.-1952 med Mariane Kirsten Lund, født den 23.-7.-1934, datter af Inger og Einar Lund, København. Parret har børnene: Michala, født den 14.-8.-1960 og Thomas, født den 14.-12.-1963.M.K.H. er lærer.O.H. er forstkandidat. Han overtog gården den 1.-1.-1972 fra sin svigerfar, Einar Lund.Matr. nr. 12i m.fl. Areal 36,9 ha., heraf 13 ha. skov og 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1986, stald og lade opført 1914 efter en brand og den gamle møllebygning er opført 1753. Landbrugsjorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.MIDSTRUPVE3 3, "MOSEVANG", MIDSTRUP, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-886169. HANS 30RN AUTZEN, gårdejer, født den 23.-5.-1947, søn af Ludvig Autzen, gift den 28.-10.-1972 med Else Marianne Stougaard Nielsen, født den 28.-5.-1947, datter af Søren Gunnar Nielsen. Parret har børnene: Mette, født den 21.-6.-1974 og Rasmus, født den 4.-4.-1977.E.M.A. er sygeplejerske på Kjellerup Sygehus.H.3.A. har været på Dalum Landbrugsskole, han er uddannet maskinarbejder og ansat på Grundfoss i Bjerringbro. Han overtog gården den 1.-9.-1979 fra Frederik Frydkær. Matr. nr. 6L m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 276.000. Areal 22,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Stuehuset er opført 1937 og gennemrestaureret, stalde opført 1870, 1954 og 1955, lade og maskinhus 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 1 traktor og gastæt silo. Maskinstation bruges til høst. MIDSTRUPVE3 5, "THORSGAARD", MIDSTRUP, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-886356.SVEND AAGE NIELSEN, gårdejer, født den 7.-7.-1924, søn af 3ens Christian Theodor Nielsen, Sjør- slev.S.AA.N. er medlem af jerseyforeningen Midtjydens bestyrelse. Han overtog gården den 20.-5.-1969 fra Svend Aage Thomsen.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 204.000. Areal 14,8 ha.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret, stalde opført 1920 og 1935, lade 1920 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, det er en 3ersey-stambesætning, der sælges avlsdyr og der udstilles på dyrskuer. I 1983 fik besætningen Kjellerup dyrskues vandrepokal og samme år 3erseyforeningens



-151- vandrepokal for den højstydende ko. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

MIDSTRUPVEJ 10, "TOFTEGAAR- DEN", MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886220.PER MØLLER, gårdejer, født den 14.-7.-1934, søn af Jens Møller, Tulstrup, gift den 13.-5.-1961 med Lis Nielsen, født den 23.-2.- 1940, datter af Henry Nielsen, Tørring. Parret har børnene: Tove, født den 4.-7.-1963, Carsten, født den 1.-9.-1965 og Espen, født den 11.-5.-1968.P.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet i MD. Han overtog gården den 1.-5.-1961 fra Magnus Knudsen. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 284.400. Areal 20,9 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5,3 ha.Stuehuset er opført 1915 og gennemrestaureret, stalde opført 1915, 1951, 1972 og 1976, lade 1951 og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 46 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, vandingsmaskine, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.MIDSTRUPVEJ 12, MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886023. ERIK KROGH, gårdejer, født den 2.-12.-1935, søn af Svend Aage Krogh, Tapdrup, gift den 21.-5.- 1961 med Anna Christensen, født den 3.-11.-1939, datter af Christian Christensen, Ungstrup. Parret har børnene: Christian, født den 10.-3.-1962, Marianne, født den 5.-7.-1964, Helle, født den 6.-12.- 1965 og Sven-Ole, født den 10.-3.-1970.E.K. har været på Hammerum Foto: Kastrup Luftfoto.Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1964 fra Karl Viggo Pedersen.Matr. nr. 8 m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 220.300. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Desuden er der forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1978/79, stalde 1874, 1970 og 1979, lade 1970, maskinhus 1969, desuden er det gamle stuehus ombygget til garage. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 35 søer + opdræt. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.MIDSTRUPVEJ 13, "MIDSTRUPGAARD", MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 886221.ANDERS VESTERGAARD, gårdejer, født den 16.-1.-1924, søn af Jens Vestergaard, Vinderslev, gift den 8.-6.-1954 med Inga Nørgaard, født den 8.-6.-1929, datter af Evald Nørgaard, Kjellerup. Parret har børnene: Jens, født den 25.-10.-1955, Evald, født den 22.-5.-1957 og Kirsten, født den 15.-7.-1960.A.V. har været medlem af repræsentantskabet i MD samt medlem af DLG. Han overtog gården den 15.-8.-1967 fra Hans N. Jacobsen.



-152-Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 261.700. Areal 19,9 ha. og der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1848 og gennemrestaureret, stalde opført 1941 og 1959, garage og oplagshus 1941 og lade 1959. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning, svineproduktionen er på 3 søer + opdræt. Der findes 2 traktorer, portionstørreri og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. MIDSTRUPVEJ 14, MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886130. HENNING FELDBAK, gårdejer, født den 1.-8.-1939, søn af Thorvald Feldbak, Kølkjær, gift den 28.-10.-1962 med Else Mortensen, født den 28.-10.-1940, datter af Christian Mortensen, Søby. Parret har børnene: Torben, født den 20.9.-1964, Margit, født den 3.-5.- 1967 og Allan, født den 15.-7.- 1968.H.F. har været på Hoptrup Højskole med landbrugsfaglig undervisning. Han overtog gården den 2.-11.-1964 fra Aage Vittrup Nielsen.Matr. nr. 7 m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 383.800. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret 1972, stalde opført 1917, 1973 og 1976, maskinhus 1969 og lade 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 søer + opdræt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, vandingsmaskine, 1 udendørs køresilo til ensilage, rørmalkningsanlæg oig udmugningsanlæg, der bruges lidt maskinstation.MIDSTRUPVEJ 16, HINDBJERG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886261. EGON VERNER JACOBSEN, gårdejer, født den 12.-12.-1946, søn af Søren Jacobsen, Nørskovlund, gift den 7.-12.-1968 med Elin Søn- dergaard, født den 14.-8.-1945, datter af Holger Søndergaard, Lemming. Parret har børnene: Carsten, født den 9.-12.-1972 og Henrik, født den 16.-8.-1985. E.J. arbejder som hjemmesyerske. E.V.J. overtog gården den 1.-10.- 1970 fra Aage Jørgensen. Foto: Kastrup Luftloto.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 309.800. Areal 25,2 ha., heraf tilkøbt 13 ha. og der er forpagtet 9,5 ha.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret, stalde opført 1948, 1976 og 1985, lade 1974 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, udendørs silo til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MIDSTRUPVEJ 17, MIDSTRUP, 8620, KJELLERUP, tlf. 06-886270.KARL OVE HANSEN, gårdejer, født den 27.-10.-1955, søn af Kjeld Hansen, Ingerslev,



-153- gift den 27.-10.-1984 med HanneMonberg Nielsen, født den 9.-5.- 1961, datter af Børge Monberg Nielsen, Trige. Parret har børnene: Nicolai, født den 7.-4.-1986 og Lasse, født den 21.-6.-1988. Karl O. Hansen har været på As- mildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 17.-10.-1971 fra Johannes Lindbjerg.Matr. nr. 12o m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 476.600. A- real 45 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1870, tilbygget og restaureret i 1972, stalde opført 1945 og 1974, lade og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 85 køer + opdræt, besætningen er af blandet race. Der findes 2 traktorer, gylletank, 1 indendørs køre- silo og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.MIDSTRUPVEJ 20, MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886201.AAGE DØSSING, gårdejer, født den 21.-3.-1928, søn af Karl Døssing, Kjellerup, gift den 20.-5.-1958 med Tove Nedergaard, født den 14.-9.-1933, datter af Rasmus Neder- gaard, Serup. Parret har børnene: Flemming, født den 16.-1.-1960, Mogens, født den 22.-11.-1965 og Dorthe, født den 16.-10.-1968.T.D. er organist i Tvilum og Skorup kirker.AA.D. overtog gården den 1.-4.-1969 fra Marius Jensen.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 67.000. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1915 og gennemrestaureret, stalde opført 1915 og 1977, lade 1915 og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 35 søer + opdræt- Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, gennemløbstørreri, halmfyr og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MUNKEBORGVEJ 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667090. KARL MØNSTED, landmand, født den 31.-3.-1925, søn af Hans (Mønsted) Kristensen, Sjørslev, gift den 6.-6.-1953 med Tove Jensen, født den 1.-10.-1932, datter af Thomas Jensen, Demstrup. Parret har børnene: Karsten, født den 4.-5.-1954, Jan, født den 26.- 5.-1956, Lars, født den 10.-9.-1963 og Karen, født den 10.-12.-1966. T.M. har været medlem af Sjør- slev Menighedsråd.K.M. er gravermedhjælper ved Sjørslev Kirke. Han overtog gården den 29.-10.-1956 fra Sofus Krogsdahl, Sjørslev.Matr. nr. 8f m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 92.500. Areal 5 ha., der ejes tillige 2,5 ha. frijord i Sjørslev. Desuden er der forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret, stalde opført 1900, 1958 og 1965, garage 1965 og maskinhus 1975. Gården har en besætning på 15 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 1 traktor, gylletank og stuehuset opvarmes med jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-154-MUNKEBORGVEJ 3, ""BØGELY", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667158. KNUD VERNER DUCH, gårdejer, født den 21.-10.-1926, søn af Richard Duch, Thorning, gift den 20.-6.-1953 med Sinne Nyrup, født den 14.-6.-1927, datter af Peter Nyrup, Skræ. Parret har 8 børn.S.D. er køkkenleder på Sjørslev Plejehjem.K.V.D. har været på Haslev Højskole med landbrugsafdeling. Han overtog gården den 1.-5.-1953 fra Sigfred Kristensen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret, stalde opført 1920 og 1965, lade 1920, maskinhus og garage 1966 og 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 5 søer + opdræt. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MUNKEBORGVEJ 4, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667664. PEDER MORRATZ, gårdejer, født den 20.-2.-1941, søn af Kristian Morratz, Sjørslev, gift den 15.-5.1966 med Marie Nielsen, født den 16.-9.-1941, datter af Andreas Nielsen, Sjørslev. Parret har børnene: Erik, født den 19.-1.1967 og Hanne, født den 22.-12.-1971.P.M. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Østjyske Slagterier iBjerringbro. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra sin far, Kristian Morratz, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1909. Matr. nr. 18b m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 176.000. Aral 17 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Desuden er der forpagtet 8,5 ha.Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret, stalde opført 1931, 1969, 1973 og 1982, lade 1931, foderlade 1975 og maskinhus 1987, desuden er der hønsehus og garage opført 1952. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, det er en RDM-stambesætning, desuden produceres der ca. 70 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, gylletank, 1 vandingsmaskine, plantørreri, 1 udendørs køresilo til ensilage og rørmalkningsanlæg. Maskinstation brurges til en del af markarbejdet.MUNKEBORGVEJ 7, "MUNKEBORG", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667172.NIELS GROVE PAULSEN, gårdejer, født den 19.-4.-1924, søn af Anton Paulsen, Havbro, gift den 19.10.-1949 med Ellen Paulsen, født den 12.-5.-1928, datter af Jens Rørbæk Paulsen, Sjørslev. Parret har børnene: Jens, født den 25.12.-1956 og Søren Christian, født den 5.-2.-1964.N.G.P. overtog gården den 1.-4.- 1961 fra sin svigerfar, Jens Rørbæk Paulsen, der købte gården i 1926.Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 1.060.000. Grundskyld 233.900. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. og desuden er der forpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført 1827, tilbygget og gennemrestaureret senere, stalde opført 1967 og 1976, lade 1982 og staklade 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 25



-155- køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning. Der findes 2 traktorer, portionstørreri, 1 indendørs køresilo til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. MØLBJERGVEJ 1, 8620 KJELLE- RUP, tlf. 06-881322.KRISTIAN STENHOLT, gårdejer, født den 13.-11.-1938, søn af Signe og Kristian Stenholt, Kjelle- rup, gift den 12.-8.-1972 med Asta Nielsen, født den den 11.-8- 1940, datter af Ida og Thorvald Nielsen, Thorning. Parret har børnene: Kirsten, født den 25.-4.- 1974, Inger, født den 22.-6.-1976 og Lisbeth, født den 15.-4.-1979. K.S. har været på HammerumLandbrugsskole, han arbejder som specialarbejder. Han overtog gården den 1.-8.-1969 fra sin mor, Signe Stenholt, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1897.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Areal 12 ha.Stuehuset er opført 1883 og restaureret flere gange, kostald opført 1929, svinestald, lade og maskinhus 1980 og halmlade 1974. Gården drives med en slagtesvineprodukti- on på 2.000 stk. årligt. Desuden er der 6 kvier og 2 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 1 traktor, markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MØLBJERGVEJ 6, "MØLBJERG- GÄRD", GL. KJELLERUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881693.EGON VIKTOR, gårdejer, født den 9.-5.-1934, søn af Inger og Anders Viktor, Malling, gift den 12.-3.-1960 med Ingrid Damgaard Jensen, født den 27.-7.-1936, datter af Anna og Rasmus Jensen, Feldballe. Parret har børnene: Eigil, født den 12.-5.-1962, Karin, født den 22.-2.-1965, Else, født den 17.-11.-1966 og Helle, født den 28.-12.1970.E.V. er i forretningsudvalget for Landbrugets Vikarordning. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra Kristian Iversen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 294.700. Areal 23,4 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret flere gange, kostald opført 1973, lade 1971, gi. svinestald ændret til kalvestald 1976, maskinhus 1970 samt garage og fyrrum 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 24 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, køresilo til ensilage og halmfyr, der bruges en del maskinstation.NEDERMARKSVEJ 4, 8643 ANS.STEN JOHANSEN, værktøjsmager, født den 18.-5.-1962, søn af Ejvin Johansen, København, gift med Gitte Nielsen, født den 20.-3.-1962, datter af Robert Nielsen, Elsborg. G.J. er klinikassistent.S.J. er værktøjsmager. Han overtog gården den 15.-4.-1984 fra Niels Levinsen.



-156-Areal 4,4 ha.Gårdens besætning er 2 stk. kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor.

Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Desuden er der

NEDERMARKSVEJ 5, GRØNBÆK, 8643 ANS.TORBEN ANDERSEN, landmand, født den 6.-6.-1957, søn af Kaj Andersen, Grønbæk, gift med Else Thomsen, født den 17.-2.-1963, datter af Martin Thomsen, Tårnby.E.A. er medhjælpende hustru. T.A. overtog gården i 1979 fra sin far, Kaj Andersen.Matr. nr. 9e m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 195.000. 38 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret, gi. stald og lade opført 1928, løsdriftstald 1979 og laden opført 1979 er udvidet i 1982 til ungdyr. Gården drives med en kvægproduktion på 54 køer + opdræt, dels af racen SDM og dels blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, gastæt silo og plansilo til ensilage.NEDERMARKSVEJ 15, 8643 ANS. TOMMAS JENSEN, landmand, født den 9.-10.-1916, søn af Jens Thomsen Jensen, Brårup.T.J. overtog gården fra sin far, Jens Thomsen Jensen, gården har været i slægtens eje siden 1880. Matr. nr. 3 m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 300.700. A- real 30 ha., deraf tilkøbt ca. 22 ha., der er ca. 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1880, om- og tilbygget i 1960, kostald opført 1800 og ombygget 1967, maskinhus opført 1968 og 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, desuden er der ca. 40 slagtesvin. Der findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NYGÅRDSVEJ 1, "HINGE NY- GAARD", NØRSKOVLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886260.KNUD LUNDGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 31.-8.-1940, søn af Henry Marinus Nielsen, Hørning, gift den 5.-11.-1966 med Ingelise Petersen, født den 14.-9.1943, datter af Hans Emanuel Petersen, Sjælland. Parret har børnene: Susanne, født den 18.-8.-1969 og Karina, født den 17.-1.-1974.I.N. er hjemmesygeplejerske ved Kjellerup Kommune. K.L.N. overtog gården den 1.-8.-1970 fra Gerda Hansen.



-157-Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 247.000. Areal 21,3 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret, stalde opført 1905 og 1960, lade 1905 og maskinhus 1940. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer af blandet race, desuden er der opdræt af travheste, besætningen er på 3 avlshopper. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg, der bruges en del maskinstation.

rum Landbrugsskole, han arbejder

NYGÅRDSVEJ 9, "MARIEHØJ", NØRSKOVLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886285.PAUL ERIK KONGSGAARD BITSCH, gårdejer, født den 8.-3.- 1959, søn af Egon Bitsch, Nør- skovlund, gift den 10.-7.-1982 med Irene Birkedal Jensen, født den 17.-5.-1961, datter af Gunnar Birkedal Jensen, Timring.I.B.B. er plejehjemsassistent og ansat i Kjellerup.P.E.K.B. har været på Hamme-på en møbelfabrik i Ans. Han overtog gården den15.-12.-1980 fra sin far, Egon Bitsch, som købte gården i 1959.Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 283.100. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha.Stuehuset er opført 1901 og gennemrestaureret, stalde opført 1901 og 1975, lade og maskinhus 1977. Gårdens besætning er på 8 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, havre, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, gennemløbstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NYGÅRDSVEJ 11, "BIRKELY", HINGE MARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886052.HENRY MORRE PEDERSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1938, søn af Peder Kr. Pedersen, Kjellerup, gift den 28.-3.-1964 med Else Kristoffersen, født den 24.-6.- 1941, datter af Andreas Kristoffersen, Thorning. Parret har børnene: Dorthe, født den 16.-1.-1965, Helle, født den 27.- 3.-1966, Anne Marie, født den 25.-3.-1970 og Søren, født den 10.-3.-1973. E.P. er kontoruddannet.H.M.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, har været formand for Nørskovlund lokale Foderstofforening samt medlem af bestyrelsen for Silkeborgegnens Foderstofforening. Han overtog gården den 10.-9.-1963 fra Anders Døssing Mogensen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 347.800. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha., der er 2 ha. mose og skov. Desuden er der forpagtet 4,5 ha. Stuehuset er opført 1856, restaureret og tilbygget 1979, stalde opført 1835, 1900, 1974 og 1975, lade og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden opfedes ca. 70 tyre årligt. Der findes 2 traktorer, gylletank og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-158- NYGÅRDSVEJ 15, HINGE MARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 8861102.OVE PAULSEN OVERBY, gårdejer, født den 17.-6.-1934, søn af Gunnar Overby, Hinge Mark, gift den 2.-7.-1966 med Else Jensen, født den 24.-3.-1943, datter af Jens Jensen, Fur. Parret har børnene: Jette, født den 13.-7.-1961 og Lisbeth, født den 14.-5.-1974. O.P.O. overtog gården den 1.-5.- 1964 fra sin far, Gunnar Overby, som købte gården i 1933.Matr. nr. 9e m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 80.400. Areal 8,5 ha., heraf 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret, stald og lade ligeledes 1905 samt staklade 1978. Gården med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRREVANGSVEJ 33, "ENGGÅRDEN", VIUM ØSTERMARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667438.JENS MADSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1928, søn af Emma og Mads Madsen, Vium. J.M. overtog gården den 1.-4.-1958 fra moderen, Emma Madsen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.Matr. nr. 23a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28 ha., heraf 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1881, det brændte i 1882, og blev igen restaureret 1970, gi. stald og lade opført 1882, ny lade og stald i 1976 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRREVANGSVEJ 37, "LINDAGERGÅRD", VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667747.JOHN AAGAARD, gårdejer, født den 1.-1.-1908, søn af Augusta og Heinrich Aagaard, Aumng, gift med Edel Kirstine Hansen, født den 30.-11.- 1934, datter af Peter Røn- holt Hansen. Parret har datteren Trine, født den 8.-4.-1963.J.AA. overtog gården den 15.-9.-1972 fra Hilda og Vagn Christensen.Matr. nr. 25 m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 566.800. Areal 47, heraf tilkøbt ca. 10 ha. skov.Alle bygningerne er opført omkring 1860. Der findes 1 plansilo og halmfyr. Gården drives sammen med "Højlund", Nørrevangsvej 39, Vium.NØRREVANGSVEJ 39, VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667747.JOHN AAGAARD, gårdejer, omtales under "Lindagergård", Nørrevangsvej 37.J.AA. overtog gården den 15.-9.-1974 fra Arne Lorentsen.



-159-

1 gift medarbejder.

Matr. nr. 24a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 327.100. A- real 28 ha., heraf ca. 12 ha. eng. Stuehuset er opført 1906 og moderniseret 1975, avlsbygningerne omkring 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg, raps, hvede og græsfrø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og brændefyr. Gården drives sammen med "Lindagergård", Nørre- vangsvej 37. På gården er ansat
NØRSKOVLUNDVEJ 1, NØRSKOVLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886161.NIELS BAK, gårdejer, født den 20.-6.-1942, søn af Jens Bak, gift den 29.-5.-1966 med Ellen Kristiansen, født den 7.-10.-1944, datter af Aage Kristiansen, Røgen Mark. Parret har børnene: Susanne, født den 2.-12.-1967, Charlotte, født den 20.-1.-1970, Lene, født den 9.-2.-1973 og Lars, født den 8.-12.-1976.E.B. er sygeplejerske på Solgården i Sjørslev.N.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra Inge Nielsen.Matr. nr. 12h m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 108.000. Areal 9,4 ha. og der er forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført 1915, gennemrestaureret og tilbygget 1975, stalde 1879 og 1963, maskinhus 1972 og lade 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 3 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, kornsilo med kold lufts tørring og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

den 9.-1.-1968.

NØRSKOVLUNDVEJ 6, "NØRSKOV- GAARD", NØRSKOVLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886111.EJNER HEDEGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-11.-1932, søn af Peter Kr. Kristensen, Henne, gift den 27.-11.-1954 med Emma Boeskov, født den 7.-4.- 1934, datter af Christen Boeskov, Nørskovlund. Parret har børnene: Gert, født den 27.-10.-1955, Ivan, født den 9.-11.-1957, Helle, født den 2.-1.-1962 og Karin, fødtE.H.K. overtog gården den 1.-4.-1965 fra sin svigerfar, Christen Boeskov, som købte gården i 1939.



-160-Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 283.800. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret 1973, stalde opført 1956 og 1972, lade 1945, maskinhus 1970 og gylletank 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 27 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 7 søer + opdræt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri, køresilo til ensilage og rørmalkningsanlæg.NØRSKOVLUNDVEJ 41, "TEGLGAARDEN", NØRSKOVLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886174.NIELS HERMANSEN, gårdejer, født den 15.-9.-1927, søn af Svend Hermansen, Nør- skovlund, gift den 22.-11.-1958 med Bodil Andersen Hønholt, født den 7.-7.-1939, datter af Peter Hønholt, Hinge. Parret har børnene: Palle, født den 6.-9.-1959, Jette, født den 1.-3.-1962, Helle, født den 18.-8.-1964 og Tommy, født den 17.-4.-1971. B.H. er hjemmehjælper ved Kjellerup Kommune.N.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1958 fra sin far, Svend Hermansen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1926.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 160.700. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført 1854 og gennemrestaureret, stald opført 1898 og 1953, lade 1912 og maskinhus 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 10 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og rørmalkningsanlæg, der bruges lidt maskinstation.NØRSKOVLUNDVEJ 53, "FRAUSING HEDEGAARD", FRAUSING, 8643 ANS, tlf. 06-886390.EJVIND PEDERSEN, gårdejer, født den 22.-9.-1921, søn af Marie og Ejnar Pedersen, gift den 26.-3.-1950 med Johanne Margrethe Pape, født den 15.-1.-1925, datter af Karen og Asmus Pape. Parret har børnene: Karl Erik, født den 10.-7.-1952, Frits, født den 27.-11.-1956, Karen Marie, født den 4.-2.-1960 og Henrik, født den 1.-1.-1968.E.P. overtog gården den 11.-6.-1972 fra Hans Hansen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 159.900. Areal 14,2 ha.Stuehuset er opført 1872 og gennemrestaureret, stalde opført 1952 og 1971, lade og maskinhus 1952. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning. Svineproduktionen er på 14 søer + opdræt. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Levring Efterskole.

NØRSKOVLUNDVEJ 55, ILLER HUSE, 8643 ANS, tlf. 06-886061. VERNER ANDREAS STENHOLT JENSEN, gårdejer, født den 20.- 7.-1935, søn af Karl Jensen, Iller Huse, gift den 4.-2.-1961 med Inger Kristensen, født den 20.-2.- 1939, datter af Kresten Lyngsø, Sahl. Parret har børnene: Bo, født den 19.-10.-1962, Helle, født den 8.-7.-1965 og Jan, født den 16.-5.-1972.I.J. er rengøringsassistent påV.A.S.J. har været på Vejlby Landbrugskole. Han overtog gården den 1.-1.-1961 frasin far, Karl Jensen, som købte gården i 1922.



-161-Matr. nr. 34c m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 211.700. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført 1868 og gennemrestaureret, stalde opført 1964 og 1967, lade 1905 og maskinhus 1967. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af blandet race. Svineproduktionen er på 8 søer + opdræt. Der findes 3 traktorer, røranlæg til vanding, plantørreri, køresilo til ensilage, rør malkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRSKOVLUNDVEJ 68, "FRAUSING NYGÅRD", 8643 ANS, tlf. 06-886198.KNUD ERIK NEBEL, entreprenør og landmand, født den 25.-6.-1955, søn af Hans P. Nebel, gift med Jytta Larsen, født den 15.-3.-1953, datter af Ludvig Larsen.J.N. er lægesekretær.K.E.N. er entreprenør. Han overtog gården den 15.-4.-1982.Matr. nr. IL m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 382.800. Areal 34 ha., der er 5 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1915, driftsbygningerne 1913 og maskinhus 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og frø. Der findes 3 traktorer, plantørringsanlæg og halmfyr. I sæsonen er der ansat en del løs medhjælp.ODDERMARKSVEJ 2, ELKJÆR, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888484.LAURITS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1955, søn af Marie og Aage Christensen, Elkjær, gift den 16.-7.-1977 med Lisbeth Nyrup, født den 6.-9.-1957, datter af Ellen og Kristian Nyrup, Pederstrup. Parret har børnene: Henrik, født den 13.-5.-1978, Lene, født den 24.-6.-1980, Brian, født den 17.-11.-1982, Peter, født den 26.-5.-1984 og Jane, født den 6.-10.-1986.L.C. er handelsuddannet.L.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1977 fra sine forældre Marie og Aage Christensen, nuværende ejer er 5. generation. Matr. nr. 1c m.fl. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1964, kostald opført 1978, gi. stald er ændret til kalve i 1978, lade opført 1930 og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

den den 3.-5.-1957 fra Jeppe Jensen.

ODDERMARKSVEJ 4, SKOVHUSE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888189. PEDER DAASBJERG, gårdejer, født den 26.-1.-1932, søn af Karen og Ingevard Daasbjerg, Fly, gift den 6.-7.-1957 med Else Hjorth, født den 26.-7.-1933, datter af Ada og Robert Hjorth, Hes- selbjerg. Parret har børnene: Stig, født den 8.-5.-1958 og Gert, født den 18.-6.-1960.P.D. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog går-Matr. nr. Id Skovhuse. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 285.000. Areal 23,1 ha. og der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1978, lade opført 1920, kostald 1938, garage 1951, maskinhus 1968 og svinestald 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.



-162- OUSTRUPVEJ 3, "LILLE OUSTRUP", OUSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880222.SIGNE JAKOBSEN, gårdejer, født den 31.-1.-1931, datter af Meta og Martin Hartvig, Tange, gift den 4.-11.-1959 med Jens Christian Jakobsen, født den 5.-4.-1926, søn af Anna og Kresten Jakobsen, Oustrup. Parret har børnene: Peter, født den 1.-4.-1964 og Jørgen, født den 28.-10.-1965.J.C.J. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole. Han overtog gården fra sine forældre, Anna og Kresten Jakobsen, han var 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1885. Han døde den 2.-5.-1980. S.J. overtog gården i 1980, hun er uddannet økonoma.Matr. nr. 8a Vattrup. Ejendomssksyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf 8 ha. friskov. Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1983, kostald opført efter en brand i 1946, lade og svinestald 1946. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, der bruges en del maskinstation.OUSTRUPVEJ 5, "STORE OUSTRUP", BØGILD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-883141. CARL THOMASSEN, gårdejer, født den 6.-12.-1946, søn af Ellen og Ludvig Thomas- sen, Silkeborg, gift den 23.-2.-1974 med Jenny Zeuthen, født den 27.-1.-1952, datter af Irma og Paul Zeuthen, Silkeborg. Parret har børnene: Bjørn, født den 14.-10.-1976 og Signe, født den 28.-6.-1979.J.T. er apotekerassistent.C.T. er revisor. Han overtog gården den 1.-10.-1984 fra Jenny og Johannes Hansen. Matr. nr. 9a Vattrup By. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 12,4 ha., heraf 1 ha. mose. Stuehuset er opført 1873 og restaureret 1985/86, alle udbygningerne bestående af stald, lade og svinestald er opført 1953. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 450 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 1 traktor, plansilo og kornsilo, der bruges en del maskinstation.OUSTRUPVEJ 6, "ULDRØGEL", VATTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880501.BENT NIELSEN, gårdejer, født den 2.-9.-1939, søn af Karen og Johannes Nielsen, Sjælland, gift den 16.-1.-1971 med Eva Mortensen, født den 9.-1.-1949, datter af Karen og Ole Mortensen, Sinding. Parret har børnene: Lars, født den 16.-10.-1971, Klaus, født den 16.-9.-1973 og Mette, født den 2.-3.-1981.E.N. er kontorassistent.B.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 4.-12.-1970 fra Villy Hansen.Matr. nr. 6a Vattrup. Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1980, kostald, lade og maskinhus opført 1964, maskinhus 1965 og 1984, ungdyrstald og sostald 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 58 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 75 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 finsnitter, 1 gyllevogn, 2 gylletanke, gastæt silo til



-163- korn, gastæt silo til græs, korntørringsanlæg, køresilo til ensilage og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medarbejder.OUSTRUPVE3 9, "BØGILD VESTERGÅRD", BØGILD, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06- 881601.HENNING KIRKEGÅRD BRAUNER, gårdejer, født den 27.-12.-1936, søn af Magny og Martin Brauner, Bøgild, gift den 18.-9.-1965 med Ester Birgit Taugråd, født den 10.-2.-1942, datter af Petra og Martin Taugård, Vandet. Parret har sønnen Kaj, født den 6.-8.-1971.E.B.B. er sygehjælper.H.K.B. er lagerarbejder og medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården den 10.-8.-1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1906.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 170.200. Areal 13,8 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1923 og restaureret flere gange, lade opført 1913, kostald 1973 og maskinhus 1977. Oorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.OUSTRUPVE3 12, OUSTRUP, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-881602.NIELS CHRISTIAN NØRGAARD, gårdejer, født den 27.-3.-1946, søn af Marie og Laurids Nørgaard, Oustrup, bor sammen med 3ette Marie Sørensen, født den 5.-11.- 1951, datter af Kirsten og Ejnar Skytt Sørensen, Hammel.3.M.S. er specialarbejder.N.C.N. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-1.-1975 fra sine forældre, Marie og Laurids Nørgaard, gården har været i slægtens eje siden 1898 og nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 9b m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19 ha.Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1960, lade opført 1904, svinestald 1952, maskinhus 1954 samt kostald og staklade 1972. Gårdens besætning er på 4 ammekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og ærter. Der findes 1 traktor og kornsilo, der bruges en del maskinstation.OUSTRUPVE3 19, BØGILD, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-888195.K. KRUGER, landmand og psykolog, født den 30.-5.-1941, søn af Margareta og Alfred Kruger, Tyskland, gift den 20.-5.-1985 med Kirsten A. 3acobsen, født den 18.-7.-1951, datter af Birgitte og A.P. 3acobsen, Langå.K.A.K. er pædagog.K.K. er psykolog. Han overtog gården den 1.-7.-1987 fra Karl Møller.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 32.500. Areal 2,6 ha.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1972, udbygninger er opført 1979. Gårdens besætning er 2 kalve, 2 kaniner og 6 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

OUSTRUPVE3 22, BØGILD, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-888249.SVEND ERIK BERG PEDERSEN, gårdejer, født den 25.-3.-1952, søn af Marie og Aksel Berg Pedersen, Engesvang, gift den 20.- 7.-1974 med Vita Møller, født den 27.-8.-1951, datter af Anna og 3ens Møller. Parret har børnene; Thomas, født den 9.-2.-1976, Paul, født den 21.-10.-1978 og Ellen, født den 3.-6.-1982.V.P. er økonomaassistent på Kjel- lerup Sygehus.



-164-S.E.B.P. er automekaniker. Han overtog gården den 1.-7.-1979 fra sine svigerforældre, Anna og 3ens Møller, som købte gården i 1947.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 96.900. Areal 8,1 ha., heraf 0,5 ha. mose.Stuehuset er opført 1913 og tilbygget 1979, stald opført 1957, halmhus og maskinhus 1987. Gårdens besætning er på 5 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld

OVER KÆRSHOLMVE3 1, "OVER K3ÆRSHOLM", K3ÆRSHOLM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-880039. 30RN NIELSEN, gårdejer, født den 9.-6.-1951, søn af Dagny og Anders Nielsen, Over Kjærsholm. 3.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1975 fra sine forældre, Dagny og Anders Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.1.800.000. Grundskyld 600.000. Areal 41 ha.Stuehuset er opført 1864 og restaureret, lader opført 1864 og 1988, svinestald 1864 og kostald 1904, spaltestald 1978 og maskinhus 1979. Gården drives med opdræt af tyrekalve, ialt 50 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede, ærter og rajgræs. Der findes 4 traktorer, gylletank, plansilo, kornsilo og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.PAPSØVE3 3, "PAPSØGÅRD", PAPSØ, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667240.30RGEN NIELSEN, gårdejer, født den 5.-10.-1935, søn af Karen og Ingvard Nielsen, Papsø, gift den 12.-12.-1964 med Bente Christensen, født den 16.-11.-1938, datter af Bodil Marie og 3ohannes Christensen, Tapdrup. Parret har børnene: Niels Ole, født den 31.-3.-1966, Kirsten, født den 30.-9.-1967 og Henrik, født den 1.-11.-1971. 3.N. overtog gården den 1.-12.-1977 fra sin far, Ingvard Nielsen, som købte den i 1960.Matr. nr. 2a. Areal 23 ha., heraf 1 ha. mose og der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1887 og restaureret flere gange, lade opført 1887, svinestald 1900, kostald 1978 og maskinhus 1966 og 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt af blandet race, svineproduktionen er på 6 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 4 traktorer, gylletank, plansilo til korn og køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.PEDERSTRUPVE3 30, "MALMGÅRD", MAUSING, 8620 K3ELLE- RUP, tlf. 06-888223.HENRY VINDUM, landmand, født den 4.-8.-1930, søn af Louise og Søren Vindum, Mausing, gift den 1 1.-2.-1967 med Karen 3ensen, født den 30.-11.-1936, datter af Kristine og 3ens Nielsen, Peder- strup. Parret har sønnen Steen, født den 5.-9.-1967.H.V. overtog gården den 1.-6.- 1954 fra forældrene, Louise og Søren Vindum, nuværende ejer er Foto: Kastrup Luftfoto.4. generation på gården, som oldefaderen købte i 1864.



-165-Matr. nr. 8b. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 21 ha. Desuden er der forpagtet 15 ha-Stuehuset er opført 1925 og moderniseret, kostald opført 1972 og tilbygget 1980, lade opført 1974, svinestald og spaltestald 1975 samt maskinhus 1966 og 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo og køresilo til ensilage.PEDERSTRUPVEJ 32, PEDER- STRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888375.KNUD KRISTENSEN, gåruejer, født den 19.-7.-1948, søn af Sigrid og Kristian Kristensen, Peder- strup, gift den 22.-11.-1980 med Kirsten Broe Nielsen, født den 10.-10.1960, datter af Aase og Rasmus Nielsen, Vinderslev. Parret har børnene: Anette, født den 15.-1.1982 og Tina, født den 28.-5.1985.K.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for landboforeningen samt i menighedsrådet. Han overtog gården den 8.-6.-1971 fra sine for ældre, Sigrid og Kristian Kristensen, som købte gården af en faster i 1931, gården er udstykket fra Helga Jørgensens gård i 1856.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.320.000. Grundskyld 103.000. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1901 og restaureret flere gange, gi. stald opført 1917, slagte- svinestald og lade 1973, farestald 1979 og maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 80 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, gylletank og plansilo til korn, der bruges en del maskinstation.PEDERSTRUPVEJ 38, "SØNDERGÅRD", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888577.ERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 29.-2.-1960, søn af Edith og Paul Andersen, Samsø, gift den 8.-6.-1985 med Ulla Thorup Nielsen, født den 14.-4.-1959, datter af Dagny og Svend Nielsen, Grauballe. Parret har datteren Karina, født den 7.-11.-1985. U.A. er uddannet bogbinder.E.A. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-6.-1987 fra Sten Kristensen.Matr. nr. la m.fl. Areal 25 ha., der er påbegyndt en jordfordeling, hvor der regnes med yderligere 10 ha., der er 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1982, lade opført 1910, kostald, roehus, ungdyrstald og maskinhus 1974 samt roehus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 2 traktorer og gylletank, der bruges lidt maskinstation.PEDERSTRUPVEJ 58, "DAMGAARD", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP.JØRGEN BOILESEN, gårdejer, omtales under "Døssing Damgaard", Ansvej 29.J.B. overtog gården den 1.-11.1974 fra Kjellerup Kommune.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 220.000. Areal 17,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1925. Gården



-166- drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps, ærter og rajgræs. Gården drives sammen med "Døssing Damgaard", Ansvej 29.

PEDERSTRUPVEJ 68, PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888452.HANS HENRIK CHRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-8.-1955, søn af Maren Sofie og Jørgen Christensen, Pederstrup, gift den 13.-6.-1987 med Anne-Marie Martinsen, født den 25.-5.-1961, datter af Anny Bonde, Sjælland.A.M.C. er kvægbrugskonsulent.H.H.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-l.- 1984 fra forældrene, Maren Sofie og Jørgen Christensen, som købte gården i 1953. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 164.160. Areal 35,9 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1 ha. skov og 8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1973, lade opført 1931 og kostald 1951, desuden er der svinestald og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, der bruges en del maskinstation og desuden er der ansat 1 fast medarbejder. Der er lige tilkøbt en ejendom på 14 ha.PEDERSTRUPVEJ 90, "PEDERSTRUP NØRREGÅRD", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888002.GUSTAV VESTERGAARD, gårdejer, født den 6.-12.-1916, søn af Johanne og Kr. Vestergaard, Håsum, gift den 28.-10.-1944 med Karen Rasmussen, født den 4.-6.-1923, datter af Elna og Peter Dahlgaard, Salling. Parret har børnene: Hanne, født den 16.-4.-1949 og Kjeld, født den 5.-11.-1954.G.V. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1959 fra Kristian Vesterskov.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 365.000. Areal 22,6 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1974, kostald opført 1956 efter en brand, lade opført 1956 og ændret til svin i 1970, gi. kostald opført 1905 og ændret til garage i 1956 samt maskinhus opført 1950. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, der bruges lidt maskinstation.PEDERSTRUPVEJ 97, "LYSDALGÅRD", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP.JØRGEN SKÅRUP, gårdejer.J.S. er forretningsfører. Han overtog gården den 1.-12.-1988 fra Villy Krægpøth.Matr. nr. 2a.



-167-Stuehuset er opført 1882 og restaureret flere gange, kostald opført 1954 efter en brand, lade opført 1954, desuden er der hønsehus og garage. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.

Foto: Kastrup Luftfoto.

PEDERSTRUPVEJ 99, "FUGLSANG", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888286. ASGER AMMITZBØLL, landmand, født den 1.-12.-1955, søn af Ingeborg og Herluf Ammitzbøll, Kristianshøj, gift den 8.-7.-1967 med Anna Marie Bech, født den 6.-5.1945, datter af Lilly og Aksel Bech, Hauge. Parret har sønnen Klaus, født den 9.-2.-1977. A.A. er uddannet omsorgskonsulent. Han overtog gården den 1.- 1.-1963 fra Søren Vestergaard.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 91.100. Areal 8 ha., heraf 2 ha.eng og skov.Stuehuset er opført 1975, stald ombygget 1979 og lade 1954. Gården drives med en svineproduktion på 6 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor, plansilo og halmfyr.PINNEBJERGVEJ 1, "MARIEN- BORG", MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886276.KNUD AAGE LINDBERG, gårdejer, født den 6.-10.-1951, søn af Christian Lindberg, Rotterdam Mark, gift den 3.-9.-1977 med Else Sørensen, født den 3.-9.-1953, datter af Svend Sørensen, Demstrup. Parret har børnene: Trine, født den 13.-6.1980 og Rikke, født den 10.-12.1982.E.L. er damefrisør og har selvstændig virksomhed på gården.K.AA.L. er handelsmand, han handler med kreaturer, heste og grise. Han overtoggården den 1.-9.-1976 fra Hans Nielsen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1937 og 1977, lade 1959 og ombygget til stald i 1983, maskinhus opført 1977 og 1987. Gården drives med en handelsbesætning af kreaturer. Der findes 2 traktorer, gylletank og udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation.PINNEBJERGVEJ 2, "PINNEBJERG", MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886203. JENS BULOW TIND SKOVBORG, gårdejer, født den 30.-6.-1922, søn af Kristian Biilow Skovborg, Pinnebjerg, gift den 29.-11.-1952 med Agda Madsen, født den 14.-6.-1934, datter af Markus Madsen, Iller Huse. Parret har børnene: Jørn, født den 4.-10.-1954, Kaj, født den 12.-3.-1956, Leo, født den 24.-7.-1957, Palle, født den 5.-9.-1961 og Finn, født den 30.-1.-1963.A.S. er rengøringsassistent på Kjellerup Plejehjem.J.B.T.S. overtog gården den 1.-11.-1949 fra sin far, Kristian Biilow Skovborg, nuværende ejer er 5.-6. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 150 år.



-168- Matr. nr. 15 m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 251.700. A- real 19 ha., heraf 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1864 og gen- nemrestaureret, stalde opført 1924 og 1957, lade 1924 og maskinhus 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.
PINNEBJERGVEJ 3, "HØJGAARD", MIDSTRUP 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886219.OLE BRANDT JENSEN, gårdejer, født den 19.-10.-1938, søn af Jens Peter Jensen, Fulden, gift den 28.-3.-1964 med Karen Marie Andersen, født den 9.-4.-1942, datter af Sigvard Andersen, Elsborg. Parret har datteren Jette, født den 18.-4.-1965.O.B.J. har været på Gråsten Landbrugsskole Han overtog gården den 15.-5.-1964 fra Vagn Andersen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 287.000. Areal 16,5 ha. og der er forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført 1977, stalde 1946, 1960 og 1972, lade 1946 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, vandingsmaskine, køresilo til ensilage, genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.PINNEBJERGVEJ 5, MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886167. ERIK JENSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1956, søn af Svend Jensen, Midstrup, gift den 24.-6.-1984 med Susanne Christensen, født den 21.6.-1959, datter af Jørgen Christensen, Kjellerup. Parret har børnene: Signe, født den 7.- 1.-1985 og Marie, født den 24.- 8.-1987.S.J. er hjemmesygeplejerske ved Kjellerup Kommune.E.J. har været på Vejlby Landbrugsskole, hvor han er uddannet landbrugstekniker, han driver selvstændig virksomhed som ejendomsmægler. Han overtog gården den 1.-3.- 1984 fra sin far, Svend Jensen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1845.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 161.000. Areal 30,2 ha. Stuehuset er opført 1820 og gennemrestaureret, stalde opført 1820, 1927 og 1960, sidstnævnte blev senere ombygget til kontor, lade opført 1927 og maskinhus 1982.



-169-Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps, ærter og rajgræs. Der findes 2 traktorer, plantørreri, portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.l.M.C. er lærer på Kjellerup Kommuneskole.

PINNEBJERVEJ 6, "BAKKEGAAR- DEN", HINDBJERG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886340.THOMAS TIND CHRISTENSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1946, søn af Søren Tind Christensen, gift den 10.-7.-1971 med Inger Marie Johansen, født den 21.-10.- 1948, datter af Svend Aage Johansen, V. Vandet. Parret har børnene: Søren, født den 9.-2.- 1974 og Anne-Mette, født den 30.-1.-1978.T.T.C. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af skolenævnet i Levring samt medlem af skolekommissionen i Kjellerup Kommune. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin far, Søren Tind Christensen, nuværende ejer er 4. generation. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. tilplantet.Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret, stalde opført 1870, 1957, 1971 og 1978, lade 1957 og maskinhus 1958. Gården drives med en svineproduktion på 45 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, halmfyr, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.PRANGERVEJ 1, "HELLEHAVE", SKRÆ, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880157.KAJ ØLGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 17.-3.-1939, søn af Elly og Jens Nielsen, Slagelse, gift den 20.-5.-1961 med Ragnhild Bach, født den 11.-8.-1936, datter af Ingeborg og Alfred Bach, Horsens. Parret har børnene: Helle, født den 25.-12.-1962, Erik, født den 28.-5.-1965 og Anne Mette, født den 6.-4.-1974.R.N. er billedvæver og medlem af Menighedsrådet.K.Ø.N. er ejendomshandler, medlem af landsudvalget for fjerkræ. Han overtog gården den 11.-12.-1963 fra Sigrid Ganths.Matr. nr. 2ac m.fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. tilplantet med juletræer.Stuehuset er opført 1906, tilbygget og restaureret 1976-78, lade opført 1935, 10 kyllingehuse 1966, 1970 og 1973, mink- og sølvrævehaller 1980. Gården drives med en kyllingeproduktion på 400.000 stk. årligt, desuden er der 125 sølvrævetæver og 300 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer og 1 fodermaskine til mink. På gården er ansat 2 deltids medhjælpere.PRANGERVEJ 11, "SKRÆ SKOVGÅRD", SKRÆ, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880261. ALFRED KR. MADSEN, boelsmand, født den 11.-3.-1916, søn af Marie og Martin Madsen, Fusager, gift den 29.-11.-1942 med Jenny Jensen, født den 18.-10.-1912, 



datter af Margrethe og NielsPeder Jensen, Skræ. Parret har børnene: Bente, Hanne og Ole. Jenny Madsen er uddannet sygeplejerske.Alfred K. Madsen overtog gården den 1.-11.1945 fra svigerfaderen, Niels Peder Jensen, som købte gården i 1906.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 135.000. A- real 15,8 ha.Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1973, stald og lade opført 1926, hønsehus 1946 og maskinhus 1955. Gårdens besætning er på 12 ungdyr og ca. 70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og rug. Der findes 1 traktor og kornsilo med tørreri, der bruges lidt maskinstation.PRANGERVEJ 17, "NYGÅRD", SKRÆ, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880504.SVEND GRAVERSEN, gårdejer, født den 30.-10.-1936, søn af Maria og Hans Kr. Graversen, Skræ, gift den 2.-9.-1967 med Jytte Holmgren, født den 22.-8.-1946, datter af Marie og Åge Holmgren, Nørresundby. Parret har børnene: Solveig, født den 6.-2.- 1968, Richardt, født den 1.-4.-1971 og Børge, født den 3.-5.-1974. J.G. er ansat på en restaurant.S.G. overtog første halvdel af gården i december 1965 og resten i 1968 fra sin far, Hans Kristian Graversen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1887, hvor prisen for gården var kr. 4.700.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.304.000. Grundskyld 163.400. Areal 19 ha., heraf 2,2 ha. mose. Desuden er der forpagtet 8,3 ha-Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1976, kostald, lade og svinestald er opført 1929, ny kostald 1972 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 kartoffeloptager, gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.PRÆSTEVANGEN 31, "GRØNBÆK PRÆSTEGÅRD", GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06-879078.FRANK HELMER PLOUG, forpagter, født den 28.-3.-1960, søn af Aksel Ploug, Langeland, gift den 1.-3.-1986 med Conny Andersen, født den 9.-9.-1960, datter af Aksel Andersen, Hyllebjerg. Parret har datteren Ranja Marie, født den 25.-6.-1986. C.P. er kontoruddannet og ansat ved Postvæsenet.F.H.P. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog forpagtningen den 1.-3.-1985 fra Imanuel Mikkelsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 271.400. Areal 35 ha., heraf 8 ha. skov og 5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 14,5 ha.Forpagterboligen er opført 1955, stalde 1935 og 1955 samt lade 1955. Gården drives med en svineproduktion på 50 SPF-søer, smågrisene sælges som torvegrise, desuden er der en rugeægsproduktion på 1.400 vildænder. Planteproduktionens salgsafgrøder er



-171- hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine, plantørreri, foderblandeanlæg og udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 deltids medhjælper.PRÆSTEVANGEN 53, "ROGENSMINDE", GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06-870202. CHRISTIAN VISSING NIELSEN, gårdejer, født den 27.-9.-1920, søn af Marie og Thomas Vissing Nielsen.C.V.N. overtog gården i 1958 fra sin far, Thomas Vissing Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1882.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 129.100. Areal 11,9 ha.Stuehuset er opført 1925, kostald og svinestald opført 1882 og restaureret henholdsvis 1952 og 1960, lade opført 1921 og maskinhus 1940. Gården drives med en besætning på 1 ko og 5 kvier, desuden er der 3 søer, der produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.PRÆSTEVANGEN 57, "GRØNBÆK VESTERGAARD", GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06-870179.JOHAN NIELSEN, født den 19.-3.- 1928, søn af Kristine og Ernst Nielsen, Viborg Vestermark, gift den 17.-11.-1959 med Marianne Jacobsen, født den 18.-11.-1932, datter af Marie og Jacob Jacobsen, Vinderup.M.N. har siden 1983 beskæftiget sig med biavl, hun har 30 bistader og forhandler artikler for biavl.J.N. er formand for Ans Husmandsforening, kirkeværge ved Grønbæk Kirke og medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården den 1.-8.-1959 fra Martin HaugaardHansen.Matr. nr. 3a og 3c. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 178.000. Areal 16 ha. og der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført 1967/68, svinetald, kostald og lade 1924, kostald udvidet 1962 og i 1987 blev der opført ny svinestald, der er garage og vognport i en længe, som blev opført for ca. 200 år siden, da gården blev udflyttet fra Grønbæk by. Gården drives med en kvægproduktion på 18 køer og 22 ungkreaturer af racen SDM og RDM, desuden opfedes ca. 20 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor, plansilo og silo til ensilage. På gården er der ansat 1 deltids medhjælper.PRÆSTEVANGEN 60, GRØNBÆK, 8643 ANS, tlf. 06-870969.JOHANNES SKRIVER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 15.-8.- 1951, søn af Peter Christensen, Grønbækgård, gift den 30.-5.-1981 med Inge-Lise Dahl, født den 22.- 5.-1959, datter af Jens Dahl, Vorup. Parret har børnene: Dennis, født den 27.-12.-1982 og Søren, født den 1.-11.-1985.J.S.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog går- Foto: Kastrup Luftfoto.den den 1.-11.-1979 fra Johannes Andersen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 108.500. Areal 10,1 ha. og der er forpagtet 14 ha.



-172-Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1941 samt maskinhus 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde byg, rug, hvede, raps, ærter og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og plantørreri.PRÆSTEV ANGEN 63, "LILLERISGÅRD", 8643 ANS.SØREN MUNK, landmand, født den 27.-2.-1953, søn af Sigfred Munk, Almtoft, gift med Kirsten Laursen, født den 27.-8.-1957, datter af Jens Laursen, Ans.K.M. er ekspedient.S.M. er ansat på en møbelfabrik. Han overtog gården den 1.-4.-1977 fra Peder Hedegaard.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1890 og moderniseret flere gange, kostald indrettet til løsdrift- stald og ombygget i 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 73 køer + opdræt, besætningen er af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, markvandingsanlæg og plansilo til ensilage. PRÆSTEVANGEN 67, "RIIS- GAARD", 8643 ANS, tlf. 06- 870154.JENS og SVEND AAGE HAU- GAARD, gårdejere.J.H. er født den 11.-4.-1915, søn af Metha og Kristian Haugaard, gift den 18.-3.-1944 med Thora Thorsen, født den 26.-9.-1914, datter af Marie og Søren Thorsen.S.AA.H. er født den 6.-11.-1949 og søn af Thora og Jens Haugaard. De har desuden børnene: Søren, født den 3.-1.-1946 og Hans, født den 3.-4.-1956.J.H. overtog gården i 1952 fra Kristian Rasmussen, S.AA.H. fik andel i gården i 1977.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 3.200.000. Grundskyld 840.600. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1966, svinestalde opført 1959 og 1967, kostald 1973, lade 1970 og maskinhus 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo og plansilo.PÅRUPHØJVEJ 1, STENRØGEL, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880268.AKSEL JØRGENSEN, gårdejer, født den 29.-5.-1931, søn af Karen og Viggo Jørgensen, Pårup, gift den 18.-5.-1955 med Valborg Lehrmann Nielsen, født den 12.-11.-1930, datter af Katrine og Peter Nielsen, Fyn. Parret har børnene: Bent, født den 1 l.-l 1.-1955, Ingvar, født den 30.-11.-1957, Kurt, født den 30.-1.-1960, Henning, født den 30.-1.-1960, Arne, født den 8.-8.-1967, Kirsten, født den 31.-12.-1969 og Jens, født den 19.-12.-1973.A.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1955 fra Lars Andersen.Matr. nr. 3g. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 51,3 ha., heraf tilkøbt 29,4 ha., der er 2 ha. mose og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1971, kostald opført 1890, lade 1930, kartoffelhus 1968 og maskinhus 1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og



-173- byg. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, markvandingsanlæg og træfyr.

fra sine forældre, Dagny og Svend Åge Ravn,

RAVNHOLTVEJ IB, "RAVNHOLT- GÅRD", KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP.KIRSTEN FREDERIKSEN RAVN, født den 6.-5.-1962, datter af Dagny og Svend Åge Ravn, gift den 9.-5.-1987 med Frank Eske- sen, født den 16.-5.-1962, søn af Maren og Knud Eskesen. Parret har en søn, født den 17.-4.-1988. F.E. er skovarbejder.K.F.R. er fabriksarbejder. Hunovertog gården den 1.-6.-1987 nuværende ejer er 4. generation.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 940.000. Areal 57 ha.Stuehuset er opført 1895, udehuse ligeledes 1895, hønsehus 1948, stald 1962 samt værksted og garage 1969. Gården drives som fritidslandbrug og med mink. Salgsafgrøderne er raps, ærter, kartofler og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 flishugrundsav, gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo, silo til ensilage og halmfyr.RAVNHOLTVEJ 4, RAVNHOLT, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880173.JAN JENSEN, gårdejer, født den 22.-2.-1959, søn af Edith og Svend Jensen, Arnborg, gift den 13.-6.-1983 med Susanne Pedersen, født den 27.-3.-1957, datter af Anne og Ole Pedersen, Ikast. Parret har børnene: Sabina, født den 3.-3.-1984 og Simon, født den 18.-2.-1986.J.J. har været på Hammerum Landbrugsskole og Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1982 fra Marie og Ejner Mark.Matr. nr. la. Areal 27 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1937 og tilbygget 1973, malkerum og garage opført 1900, stald 1950, maskinhus 1965, lade 1985 og gi. svinestald ændret til kalve i 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 47 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 3 traktorer og markvandingsanlæg.RAVNHOLTVEJ 7, "RAVNHOLT HEDEGÅRD", RAVNHOLT, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880408.NIELS LIND PEDERSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1945, søn af Jenny og Holger Pedersen, Næsbjerg, gift den 17.-7.-1971 med Kirsten Døssing Hjort, født den 28.-3.-1945, datter af Birgit og Andreas F. Hjort. Parret har børnene: Christine, født den 5.-10.-1972, Martine, født den 2.-7.-1977 og Anders, født den 26.-12.-1981. K.D.P. er børnehaveklasseleder på Thorning Skole.N.L.P. overtog gården den 19.-1.-1984 fra Vagn Holst Sørensen.Matr. nr. Ig m.fl. Areal 46,6 ha., heraf 13 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1984-88, stald, hestestald og lade opført 1971 efter en brand og hønsehus opført 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og rug. Der findes 1 traktor og kornsiloer, der bruges lidt maskinstation.RAVNHOLTVEJ 8, "SKOVGÅRDEN", RAVNHOLT, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880125. SINNE HANSEN, gårdejer, født den 9.-10.-1913, datter af Mathine og Kristian Andersen, gift den 8.-8.-1937 med Peter Hansen, født den 17.-8.-1909, søn af Kirstine og Søren Hansen, Ravnholt. Parret har datteren Kirsten, født den 15.-12.-1955. P.H. overtog gården den 1.-7.-1937 fra sine forældre, Søren og Kirstine Hansen, som købte gården i 1904.



-174-P.H. døde den 31.-7.-1969.S.H. overtog gärden ved mandens død i 1969.Matr. nr. Ih m.fl. Areal 60 ha., heraf 3 ha. eng og 11 ha. skov.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1967, lade opført 1914, stalde 1933 og 1960, fodermesterbolig 1952. Oorden er lejet ud.RAVNHOLTVEJ 9, "JÆGERGÅRDEN ", RAVNHOLT, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880360.LEIF NØRGAARD, gårdejer, født den 22.-4.-1945, søn af Linda og Henry Nørgaard, Hald Ege, gift den 3.-8.-1974 med Mette Dam, født den 30.-3.-1948, datter af Vibeke og Arne Dam, Århus. Parret har børnene: Sanne, født den 25.-7.-1974, Rikke, født den 21.-10.-1977 og Helle, født den 8.-9.-1979.M.D.N. er læge.L.N. er direktør. Han overtog gården i 1984 fra Kresten Skov.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Areal 41 ha., heraf 23 ha. skov og naturareal.Stuehuset er opført 1985, hestestald 1955 og gi. stuehus 1884. Gården har en besætning på 7 heste. Gårdens jordtilliggende bliver tilplantet med juletræer, resten er græsningsarealer. Der findes 1 traktor.

12.1966 fra Jens Kr. Jakobsen. E.E.S. døde den 1

REVL MOSEVEJ 4, "RAVNHOLT- LUND", REVL, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888051.METHA THOMSEN, gårdejer, født den 17.-1.-1930, datter af Ane Kirstine og Laurids Thomsen, gift med Egon Ejnar Schlager, født den 25.-8.-1929, søn af Marie og Ejnar Schlager. Parret har børnene: Vita og Ulla, født den 7.-5.1951, Mona, født den 5.-7.-1955 og Benny, født den 13.-10.-1957.E.E.S. overtog gården den 17.- .-2.-1984, hvorefter M.S. overtoggården.Matr. nr. Ih m.fl. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1967, kostalde opført 1968, 1975 og 1976, gi. stald ændret til løsdriftstald og kvier 1982, foderhus opført 1970 og ændret til kvier og kalve i 1976-78 samt maskinhus opført 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 71 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 finsnitter, gylletank, markvandingsanlæg og gastæt silo til græs. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.REVL MOSEVEJ 6, HAUGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888542.OLE NØRSKOV, gårdejer, født den 29.-1.-1961, søn af Gerda og Svend Nørskov, Elkjær, gift den 13.-8.-1988 med Kirsten Jørgensen, født den 23.-12.-1960, datter af Anna og Peter Jørgensen. K.N. er handelsuddannet.O.N. er traktormekaniker og arbejder som værkfører. Han overtog gården den 1.-11.-1987 fra



-175-Harry Mikkelsen.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 660.000. Areal 6 ha.Stuehuset er opført 1924, svinestald, fyrrum og garage 1972, lade 1964 og desuden er der maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor, kornsiloer og 1 selvbinder som bruges til juleneg, der bruges lidt maskinstation.ROSENBORGVEJ 4, "NØRGÅRD", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880110. KNUD ANDERSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1940, søn af Anna og Christen Andersen, Ungstrup, gift den 3.-7.-1971 med Birgit Stephansen, født den 28.-6.-1948, datter af Helga og Kristian Stephansen, Mølholm. Parret har børnene: Helle, født den 6.-1.- 1975, Karen, født den 3.-6.-1977 og Louise, født den 31.-10.-1980.B.A. er uddannet lærer.K.A. er i repræsentantskabet for Østjyske Slagterier og i kredsledelsen for DLG. Han overtog gården den 1.-5.-1970 fra sine forældre, Anna og Christen Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1914. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 307.100. Areal 23 ha.Stuehuset er opført 1978, lade 1898, svinestald 1956, hestestald ændret i 1965, slagte- svinestald og farestald opført 1970, ny slagtesvinestald og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 170 søer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og gastæt silo til korn. På gården er ansat 1 fast medhjælper. ROSENBORGVEJ 8, UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880480. CHRISTIAN OVERGAARD, gårdejer, født den 4.-11.-1912, søn af Mathilde og Niels Overgaard, Ungstrup, gift den 5.-4.-1949 med Else Margrethe Andersen, født den 18.-1.-1926, datter af Henriette og Peter Andersen, Stae. Parret har børnene: Henning, født den 27.-5.-1949, Jette, født den 19.3.-1952, Birthe, fødtden 28.-1.1954, Karsten, født den 29.-6.-1957 og Brian, født den 9.-4.-1961.C.O. overtog gården den 1.-11.-1955 fra forældrene, Mathilde og Niels Overgaard, som købte den i 1917.Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 171.300. Areal 14,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1889 og restaureret 1970, lade opført 1958, stald 1969 og desuden er der maskinhus, minkhaller er opført 1984, 1985 og 1986, der blev i 1987 opført et hus til agerhøns. Gården drives med en minkproduktion på 425 avlstæver, der er en besætning på 650 par agerhøns samt 5 søer med slagtesvineopfedning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med tørreri. En søn er fast medarbejder derhjemme.ROSENBORGVEJ 11, "ROSENBORG", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880478. HENNING NIELSEN JUST, gårdejer, født den 13.-11.-1945, søn af Agnes og Peder Just, Ungstrup, bor sammen med Linda Philbert, født den 9.-8.-1954, datter af Inger og Kjeld Philbert, Karup. Parret har børnene: Lone, født den 24.-3.-1983 og Helle, født den 5.-5.-1987.H.N.J. er brandmand på Flyvestation Karup. Han overtog gården i 1973 fra sine forældre, Agnes og Peder Just, som fik gården i 1930.



-176- Matr. nr. 21a. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 146.800. Areal 12 ha., heraf 1 ha. mose og 0,5 ha. juletræer.Stuehuset er opført 1888 og restaureret flere gange, avlsbygningerne er opført 1940-58, maskinhus 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor og plansilo, der bruges lidt maskinstation.ROSENVÆNGET 12, "BAKKE- LUND", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888273. PEDER HEDEGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 27.-1.-1962, søn af Gretha og Ove Pedersen, Pederstrup.P.H.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1988 fra forældrene, Gretha og Ove Pedesen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 4o m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1880 og tilbygget i 1972 og 1980, kostald og lade opført 1965, s vinestald 1959, ny kostald under opførelse 1989, gi. stald er ændret til ungkreaturer samt maskinhus opført 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 48 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 14 moderfår og 1 vædder, alle af racen Texel. Der findes 2 traktorer og køresilo til ensilage, der bruges lidt maskinstation.ROSEN VÆNGET 14, "MØLGÅRDEN", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888118.KARSTEN HØRUP, gårdejer, født den 13.-7.-1965, søn af Ulla og Kurt Hørup, Rød- kærsbro, gift med Pia Hansen, født den 16.-11.-1968, datter af Jytte Dahl og Hans Jørgen Hansen.K.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-1.-1987 fra Ejnar Mølgaard.Matr. nr. 5h m.fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 26 ha., heraf 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1934, sostald 1977, slagtesvinstald, lade og maskinhus 1979, alle bygningerne blev genopført efter en brand i 1978. Gården drives med en svineproduktion på 130 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er sædekorn, byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og gastæt silo til korn.ROTTERDAMVEJ 1, "ROTTERDAM", MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886230. LENNART PALUDAN-MULLER, gårdejer, født den 8.-11.-1942, søn af Flemming Paludan-Muller, gift den 5.-10.-1968 med Lone Briiel Nissen, født den 13.-12.-1943, datter af Johan Jørgen Nissen, Darup. Parret har børnene: Lisbeth, født den 15.-7.- 1969, Lars, født den 18.-12.-1970 og Lizzie, født den 9.-5.-1975.L.P.M. er kontoruddannet og ansat på Kjellerup Skole som rengøringsassistent.L.P.M. har været på Vejlby Landbrugsskole, hvor han tog uddannelse som landbrugstekniker, han er ansat ved Arhusegnens Grovvareselskab, han er medlem af besty-



-177- relsen for Kjellerup Landboforening. Han overtog gården den 1.-3.-1970 fra Johannes Nielsen.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 464.000. Areal 45,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3,5 ha. mose og krat-Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1908 samt maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter, raps og rajgræsfrø. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri. På gården er ansat 1 deltids medhjælper.

Charlotte, født den 17.-12.-1973.

RØVERHØJVEJ 4, "ØSTER VAN- DETGÅRD", VANDET, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-667044.PEDER THOUGAARD, gårdejer, født den 21.-4.-1934, søn af Thorvald Thougaard, gift den 15.-11.- 1958 med Gudrun Nygaard Christensen, født den 16.-11.-1935, datter af Kresten Nygaard Christensen, Løvel. Parret har børnene: Karsten, født den 3.-11.- 1959, Finn, født den 3.-8.-1961, Birgitte, født den 15.-5.-1970 ogP.T. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 24.-7.-1968 fra Erling Korshøj.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 538.300. Areal 63,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. eng og krat.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret, stalde opført 1960, 1961 og 1976, lade, foderhus og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 93 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, rørmalkninsanlæg og gylletank. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.RØVERHØJVEJ 5, ØSTER VANDET, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-658058.PAUL HENNING PEDERSEN, gårdejer, født den 23.-8.-1931, søn af Niels Pedersen, Øster Vandet, gift den 28.-11.-1953 med Anne Jenny Andersen, født den 4.-1.-1933, datter af Marinus Andersen, Sdr. Rind. Parret har børnene: Kjeld, født den 27.-6.-1955, Jørgen, født den 14.-9.-1958 og Kirsten, født den 11.-4.-1965.P.H.P. har været på Vejlby Landbrugsskole, har været medlem af bestyrelsen for Bjerringbro Slagteri. Han overtog gården den 1.-11.-1953 fra sin far, Niels Pedersen, som købte den i 1914.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 142.400. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1 ha. mose og krat.Stuehuset er opført 1963, stalde 1930, 1958, 1967 og 1977, lade 1970 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, plantørreri, halmfyr, blandingsanlæg, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.



-178-

Foto: Kastrup Luftfoto.

RØVERHØJVEJ 8, "TUSKJÆR- GAARD", ØSTER VANDET, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-658259. MAURITS DAMGAARD MADSEN, gårdejer, født den 14.-12.-1930, søn af Alfred Madsen, Mammen, gift den 9.-9.-1960 med Elna Sørensen, født den 2.-5.-1937, datter af Kresten Sørensen, Øster Assels. Parret har børnene: dette, født den 15.-7.-1962, Birthe, født den 3.-9.-1965 og Martin, født den 15.-6.-1968.M.D.M. har været på HammerumLandbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1959 fra Kristian Kristiansen. Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 77.900. Areal 7,5 ha.Stuehuset er opført 1928 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1935 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 3 søer + opdræt. Der findes 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SANGILDVEJ 29, NØRRE KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880248.dENS dØRGEN PEDERSEN, gårdejer og smed, født den 15.-6.-1948, søn af dette og dørgen Pedersen, Kragelund, gift den 10.-6.-1978 med Annie Skov, født den 9.-3.- 1954, datter af Thora og dohannes Skov, Klode Mølle. Parret har børnene: Allan, født den 4.-4.-1979 og dette, født den 14.-6.-1982.A.P. er blodbanklaborant.d.d.P. er smed. Han overtog gården den 15.-12.-1978 fra Kristian Mikkelsen.Matr. nr. 2e Nørre Knudstrup. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 125.400. Areal 19,9 ha. og der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1961 og 1973, kostald 1958, staklade 1968, desuden er der en lade. Gårdens besætning er 6 ammekøer + opdræt, dels af blandet race og dels Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.SILKEBORGVEJ 94, "ALMTOFTLUND", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-882193.ARNE KRISTIANSEN, gårdejer, født den 18.-10.-1933, søn af Dagny og Aage Kristiansen, gift den 20.-10.-1956 med Karen Margrethe Jensen, født den 3.-12.-1932, datter af Ansigne og Laust Kristian Jensen. Parret har børnene: Inger, født den 10.-4.-1959 og Ove, født den 24.-3.-1964.K.M.K. er hjemmehjælper.A.K. er truckfører. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra Johannes Skottenborg. Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Areal 11,2 ha.Stuehuset er opført 1915, kostald og lade 1910 samt hestestald og svinestald 1949. Gårdens besætning er på 3 ammekøer + opdræt af racen DRK, desuden er der 2 hopper og 1 føl af racen Nordbakker. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og kornmagasin. Maskinstation bruges til høst.SILKEBORGVEJ 113, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888074.SØREN PETER JEPPESEN, gårdejer, født den 14.-6.-1924, søn af Margrethe og Christian Jeppesen, gift den 15.-5.-1948 med Gerda Brink, født den 29.-1.-1922, datter af Else og Niels Brink, Kragelund. Parret har børnene: Chresten, født den 21.-3.-1950, Elly, født den 26.-5.-1952, Jytte, født den 30.-1.-1957 og Niels Jørn, født den 17.-5.-1964.



-179-

+ opdræt, alle af racen Jersey, desuden er der årligt. Der findes 1 traktor og plansilo til

Søren P. Jeppesen overtog gården den 1.-4.-1948 fra sin far, Christian Jeppesen, som købte den i 1907,Matr. nr. 11c m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 86.600. Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1970, udbygningerne bestående af kostald, svinestald og lade opført 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 8 køer 1 so, der produceres ca. 20 slagtesvin korn. Maskinstation bruges til høst.SJØRSLEVVEJ 20, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667183. ARNE SØE JENSEN, landmand, født den 1.-7.-1931, søn af Poul Kristian Jensen, Hesselbjerg, gift den 16.-5.-1957 med Gerda Levring Mortensen, født den 26.-6.-1936, datter af Anders Levring Mortensen, Sjørslev. Parret har børnene: Tove, født den 31.-12.-1958, Poul, født den 15.-6.-1961, Anna, født den 6.-12.-1964 og Ulla, født den 11.-10.-1973.G.L.J. er i Menighedsrådet.A.S.J. er ansat ved Postvæsenet. Han overtog gården den 20.-5.-1957 fra sin svigerfar, Anders Levring Mortensen, som købte den i 1945. Der har i en årrække været drevet ornecentral fra gården.Matr. nr. 32a m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 65.200. Areal 6,2 ha.Stuehuset er opført 1915 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1931. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SJØRSLEVVEJ 71, "DAMSBRO", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667004.JENS CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født den 18.-11.-1944, søn af Magnus Madsen, Sjørslev, gift den 1.12.-1973 med Inge Simonsen, født den 8.-7.-1951, datter af Aage Lauge Simonsen, Kjellerup. Parret har børnene: Mette, født den 13.8.-1972, Ulla, født den 31.-7.-1975 samt Lene og Lone, født den 19.4.-1985. I.M. er uddannet butiksassistent.J.C.M. driver vognmandsforretning. Han overtog gården den 1.-7.-1979 fra sin far, Magnus Madsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1910.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Areal 7,8 ha., heraf 1 ha. eng.



-180-Stuehuset er opført 1940 og gennemrestaureret, stalde opført 1915 og 1940, lade 1915 og garageanlæg 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst. Vognmandsforretningen drives fra gården og der er 5 lastvogne, det er hovedsagelig landbrugskørsel og entreprenørkørsel der udføres, der er ansat 4 chauffører. Vognmandsforretningen har også været drevet af både faderen og bedstefaderen.SJØRSLEVVEJ 75, "HOLMHUS", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667162. KRISTIAN MØNSTED KRISTEN- SEN, gårdejer, født den 20.-9.1923, søn af Hans (Mønsted) Kristensen, Sjørslev, gift den 3.-3.1962 med Gerda Graversen, født den 26.-9.-1931, datter af Kristian Graversen, Demstrup. Parret har sønnen Henrik, født den 15.2.-1963.K.M.K. overtog gården den 1.-10.-1955 fra Viggo Gavnholt.Matr. nr. Ha m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 89.300. Areal 10 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1915 og restaureret senere, stalde opført 1885 og 1912 samt lade 1885. Gården drives udelukkende med planteavl bestående af byg. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst. SJØRSLEVVEJ 77, "NYLUND", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06667846.PER SKIBSTED KRISTENSEN, gårdejer, født den 22.-9.-1963, søn af Villy Kristensen, Lemming, bor sammen med Ilse Hornskov, født den 13.-2.-1966, datter af Niels Hornskov, Lemming.I.H. er kontoruddannet, hun har været på Færørerne i 2 år.P.S.K. er uddannet automekaniker og el-kraftmekaniker ved Flyve-våbnet, han er ansat på Flyvestation Karup. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fraGunnar Jensen.Matr. nr. 12. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 91.300. Areal 8,1 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset som er opført i 1847 er af bindingsværk og gennemrestaureret, stald og lade opført 1930, maskinhus og hønsehus 1965. På gården er der 4 ammekøer.Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.SJØRSLEVVEJ 79, "RIIS- BAK", SJØRSLEV, 8620KJELLERUP, tlf. 06-667030.I/S RIISBAK ved KRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, gift med Sidsel Jørgensen.S.J. og K.J. overtog gården den 15.-7.-1953 fra Peter Broberg. Den blev i 1978 omdannet til I/S. K.J. har været vurdenngs-inspektør for Nykredit, der drives maskinstation sammen med I/S.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 4.200.000. Grundskyld 374.400. Areal 31,5 ha., heraf



-181- 6 ha. skov. Desuden er der forpagtet 60 ha.Stuehuset er opført 1975, stalde 1925 og 1986, lade 1954, foderlade 1987, maskinhuse 1968, 1978 og 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 9 traktorer, 6 mejetærskere, 1 skårlægger, 1 storballepresser, 1 rotorharve, gylletank, 1 rørmarkvandingsanlæg, 1 rendegraver, portionstørreri, køresilo til ensilage, halmfyr og rørmalkningsanlæg. På gården er ansat 3 faste medarbejdere og 3-4 på deltid. Gården drives sammen med "Stensborg", Stensborgvej 4, Sjørslev.SKIVEVEJ 3, "DOSSHØJGÅRD", THORNING VESTERMARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880163.POUL ERIK MØLLER JENSEN, gårdejer, født den 15.-6.-1946, søn af Anna og Tage Jensen, Hvam, gift den 21.-4.-1973 med Oda Lind Pedersen, født den 28.-5.-1950, datter af Johanne og Niels Pedersen, Thorning Vestermark. Parret har børnene: Bettina, født den 19.-10.-1969 og Karina, født den 24.-9.-1973.O.L.J. er uddannet gartner, men arbejder som pakkeriarbejder.P.E.M.J. er smed. Han overtog gården den 1.-8.-1975 fra svigerforældrene, Johanne og Niels Pedersen, nuværende ejer er 4. generation.Matr. nr. 15b m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 256.000. Areal 28 ha., heraf 4 ha. skov.Stuehuset er opført 1923 og restaureret flere gange, svinestald opført 1928, maskinhus 1950, lade 1964 og kostald 1976. Gårdens besætning er på 4 køer med kalve samt 2 heste af racen Nordbakke. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri og halmfyr, der bruges lidt maskinstation.

4.-1962 fra Abraham Abrahamsen.

SKIVEVEJ 23, KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880443. ANDERS KRISTIAN VAD, gårdejer, født den 5.-6.-1924, søn af Olga og Kr. Vad, Sdr. Knudstrup, gift den 28.-10.-1951 med Gerda Jakobsen, født den 5.-4.-1929, datter af Anna og Jens Jakobsen, Elsborg. Parret har børnene: Torben, født den 3.-3.-1952, Hardy, født den 30.-12.-1954 og Orla, født den 13.-6.-1957.A.K.V. overtog gården den 1.-Matr. nr. llh m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 113.400. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.Stuehuset er opført 1968, lade og kostald 1964, kostald ændret til svin i 1978, garage opført 1969, maskinhus og svinestald 1970 og svinestald 1978. Gården drives med en svineproduktion på 16 søer, der produceres ca. 380 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med tørreri og halmfyr.SKIVEVEJ 33, "ANEXGÅRDEN", THORNING VESTERMARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880184.AAGE BECH, gårdejer, født den 30.-1.-1955, søn af Jenny og Holger Bech, Hauge, bor sammen med Lis Bøgesvang, født den 20.-5.-1960, datter af Gudrun og Gert Bøgesvang, Fyn.L.B. er sparekasseassistent.AA.B. er chauffør. Han overtog gården den 1.-8.-1986 fra Kr. Rask.Matr. nr. 19a. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 187.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha.



-182- med juletræskultur, som ønskes udvidet.Stuehuset er opført 1877 og restaureret i 1987, avlsbygningerne bestående af stald og lade er opført 1927 samt garage 1877. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 2 traktorer, kornsilo, silo til ensilage og hamfyr, der bruges lidt maskinstation. SKIVEVEJ 45, SKRÆ, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880719.SVEND RASMUSSEN, gårdejer og smed, født den 12.-9.-1932, søn af Ella og B. Rasmussen, Horsens, gift den 10.-11.-1957 med Marna Pedersen, født den 3.-8.- 1937, datter af Inga og Ejnar Pedersen, Randers. Parret har børnene: Erik, født den 7.-11.-1960 og Henrik, født den 7.-1.-1962. M.R. er husmor.S.R. er uddannet smed. Han overtog gården den 1.-5.-1972 fra Johannes Bech Pedersen,Matr. nr. 2L. Ejendomsskyld 270.000. Grundskyld 51.900. Areal 6 ha., heraf 1 ha. skov.Bygningerne er alle opført i 1882. Gårdens besætning er på 2 får, 2 heste og 2 gæs.Der findes 1 traktor.SKOVSBORGVEJ 2, "TEGLGAARD", SKOVSBORG, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-870402.PEDER GRØNBÆK, gårdejer, født den 15.-4.-1918, søn af Jeppe Larsen, Nøvling, gift den 3.-6.- 1949 med Inger Jensen, født den 25.-3.-1921, datter af Niels Jensen, Iller. Parret har børnene: Anni Birgitte, født den 9.-11.- 1953 og Regin, født den 15.-12.- 1956.P.G. har været på HammerumLandbrugsskole, har været formand for Levring Mejeri, i bestyrelsen for Bjerringbro Andelsslagteri, formand for Menighedsrådet i Levring samt vurderingsmand i Kjelle- rup Kommune. Han er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1907, da den blev udstykket fra "Palstrup".Matr. nr. 14i m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 360.000. Areal 27,9 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1949, stalde 1860, 1927 og 1964, lade 1954 og maskinhus 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor og portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.SKOVSBORGVEJ 6, "SKOVSBORGGAARD", SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-870565.KRISTIAN RAUNHOLT, gårdejer, født den 14.-2.-1936, søn af Svend Aage Raunholt, Skovsborg, gift den 2.-4.-1961 med Grethe Jensen, født den 31.-8.-1935, datter af Arnold Jensen, Fårup. Parret har børnene: Steen, født den 27.-9.-1963 og John, født den 22.-3.-1966.G.R. er rengøringsassitent på Kjellerup Sygehus.



-183- Kristian Raunholt har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården fra sin far, Svend Aage Raunholt, som købte den i 1939.Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 562.600. A- real 50,8 ha., heraf 7 ha. skov. Stuehuset er opført 1914 og gen- nemrestaureret, i 1961 blev der opført bestyrerbolig, som ejeren bebor, stalde opført 1900 og 1914, lade 1959 og maskinhus 1964. Gården drives med en svineproduktion på ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og blandingsanlæg.SKOVSBORGVEJ 8, SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886332. BENT WINKLER HANSEN, gårdejer, født den 30.-11.-1938, søn af Kristian Hansen, Kjellerup, gift den 4.-11.-1961 med Inge Madsen, født den 15.-2.-1939, datter af Svend O. Madsen, Nørskovlund. Parret har børnene: Anni, født den 23.4.-1963 og Brian, født den 31.-1.1971.B.W.H. er ansat som chauffør vedStenrøgel Mosebrug, han har været på Amildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 26.-10.-1973 fra Thorvald Kragh.Matr. nr. 16a. Ejendomsskyld 1.080.000. Grundskyld 190.000. Areal 15,3 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1956 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, portionstørreri og halmfyr.SKOVSBORGVEJ 9, SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886132.GUNNAR KRISTIAN THØGERSEN, bondemand, født den 17.-4.-1927, søn af Mikkel Ole Thøgersen, Skovsborg.G.K.T. har været på Ladelund Landbrugsskole, har været medlem af bestyrelsen for Levring Mejeri, formand for Levring Kontrolforening og i bestyrelsen for Kjellerup- egnens Svinekontrolforening. Han overtog gården den 3.-8.-1960 fra sin far, Mikkel Ole Thøgersen, der købte den i 1926.Matr. nr. 12k m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 270.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret, stalde opført 1967 og 1968, lade 1967 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørreri og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.SKOVSBORGVEJ 10, SKOVSBORG, 8620 KJELLERUP.SØREN RIIS VESTERGAARD, gårdejer, født den 12.-9.-1925, søn af Jens Riis Vester- gaard, Skovsborg, gift den 15.-10.-1956 med Judith Møller, født den 19.-7.-1930, datter af Kristian Møller, Åkirkeby. Parret har børnene: Kjeld, født den 15.-5.-1959,



-184-Birgit, født den 25.-3.-1963 og Jens, født den 20.-11.-1964.J.M.V. er sygeplejerske på Kjellerup Sygehus.S.R.V. er ansat på Ans Mejeri, er formand for Levring Menighedsråd samt formand for Viborg Skatteråd. Han overtog gården den 1.-3.-1957 fra Mikkeline Vestergaard, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1797. Matr. nr. 15b m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført 1959 og restaureret, stalde opført 1923, 1925 og 1929, lade og maskinhus 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, halmfyr og udmugningsanlæg.SKOVSBORGVEJ 14, "KNOLDKROG", MIDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886157. KARL AAGE JENSEN, gårdejer, født den 28.-7.-1943, søn af Ejner Jensen, Midstrup. K.AA.J. overtog gården den 1.-7.-1968 fra Peter Knudsen.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 233.400. Areal 17,3 ha. og der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført 1914, stalde opført 1888, 1926 og 1974, lade 1888, grovfoderhus 1977 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 3 indendørs siloer til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. SKOVVEJ 37, "1LKUMGÄRD",THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06880376.KRISTIAN KNUDSEN, gårdejer, født den 11.-2.-1937, søn af Mette og Magnus Knudsen, Thorning, gift den 11.-7.-1964 med Åse Nørskov, født den 10.-10.-1944, datter af Gudrun og Åge Nørskov, Fruerlund. Parret har børnene: Lene, født den 1.-11.-1968, Gitte, født den 20.-6.-1972 og Jan, født den 15.-4.-1976.K.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er næstformand for Kjellerup Mejeriselskab. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra Johannes Snabe.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 324.000. Areal 17 ha., heraf 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1830 og moderniseret flere gange, lade opført 1830, svinestald 1961-69, kostald 1965 og 1972 samt maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 33 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduk- tion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, markvandingsanlæg og kornsiloer med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. K.K. har flere gange fået ærespræmie på dyrskue for udstilling af kreaturer. Gården var tidligere kommunal fattiggård.SKOVVEJ 57, "LILLE IMPGÅRD", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880203.ERIK NYRUP JUST, gårdejer, født den 1.-3.-1946, søn af Martha og Jakob Just, Thorning, gift den 28.-5.-1977 med Hanne Rasmussen, født den 17.-4.-1952 datter af Gretha og Sigvald Rasmussen, Silkeborg. Parret har børnene:



-185-Pernille, født den 8.-4.-1978, Marlene, født den 17.-6.-1981 og Steffen, født den 8.-2.-1986.H.J. er deltids kontorassistent.E.N.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1974 fra sine forældre, Martha og Jakob Just. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 466.500. Areal 42 ha. og der er forpagtet 14,5 ha.Stuehuset er opført 1881 og restaureret flere gange, kostald opført efter en brand i 1953, lade opført 1881, svinestald 1953 og senere tilbygget, spaltestald og maskinhus opført 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo med gastørreri og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og desuden er der 1 dreng som medhjælp. SKOVVEJ 67, IMPGÅRD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880218.EJNAR og PETER IVERSEN, gårdejere.E.I. er født den 22.-11.-1913. P.I. er født den 10.-4.-1907, begge er sønner af Sine og Jens Iversen, Impgård. P.I. er gift den 2.-8.- 1952 med Agnes Sørensen, født den 12.-8.-1922, datter af Kristiane og Søren Sørensen, Impgård. Parret har børnene: Jens Christian, født den 6.-11.-1953, AnnaSine, født den 31.-12.-1954, Søren Peter, født den 21.-1.-1958 og Age, født den22.-10.-1959.Brødrene Iversen overtog gården den 1.-4.-1944 fra forældrene, Sine og Jens Iversen, som købte den den 1.-12.-1897.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. ved jordfordeling, der er 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1830, restaureret og tilbygget i 1967, stald opført efter en brand i 1983, lade opført 1850 og tilbygget 1930, stald opført 1914 og maskinhus 1942. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, smågrisene sælges som torvegrise, desuden er der 3 ammekøer + opdræt. Jorden er lejet ud med undtagelse af 5 ha. Der findes 1 traktor.SKOVVEJ 72, "KRAGHØJ", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 880196.FREDERIK LAIER BITSCH, gårdejer, født den 1.-4.-1925, søn af Marie og Anders Bitsch, Frausing, gift den 12.-7.-1952 med Laila Sandvej, født den 11-.7.-1926, datter af Karen og Bertel Sandvej, Øksenmalle. Parret har børnene: Allan, født den 11.-12.-1953 og Randi, født den 27-.7.-1956.L.B. er uddannet kontrolassistent.F.L.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1951 fra Jens Chr. Ravn.



-186-Matr. nr. 5b Ungstrup m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 175.100. Areal 16 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. mergelgrav.Stuehuset er opført 1893 og restaureret, kostald opført 1890, svinestald 1936 og maskinhus 1975. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.SKOVVEJ 82, "VEJENHOLT", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880487.NIELS IVERSEN, husmand, født den 1.-4.-1933, søn af Agnes og Kresten Iversen, Ungstrup, gift den 30.-11.-1957 med Karen Petersen, født den 2.-1.-1934, datter af Gusta og Johan Petersen, Vinderslev. Parret har børnene: Gitte, født den 23.-4.-1965 og Torben, født den 9.-4.-1969.N.I. overtog gården den 1.-11.-1962 fra sine forældre, Agnes og Kresten Iversen, som købte den i 1925.Matr. nr. 7c. Ejendomsskyld 1.020.000. Grundskyld 158.200. Areal 13,2 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1978, lade opført 1890, svinestald 1963 og kostald 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 12 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor, der bruges en del maskinstation.SKOVVEJ 86, "SØLUND", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP.LARS ERIKSEN, født den 28.-1.-1951, søn af Rose og Eivind Eriksen, Låsby, gift den 26.-12.-1978 med Anna Munk, født den 14.-6.-1954, datter af Marie og Claus Munk, Ungstrup. Parret har børnene: Jakob, født den 25.-7.-1980 og Katrine, født den 26.-2.-1983.A.E. er sygeplejerske.L.E. er tekstilarbejder. Han overtog gården den 31.-12.-1978 fra sine forældre, Rose og Eivind Eriksen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedsteforældrene i 1896.Matr. nr. 8a m.fl. Areal 19 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1881 og restaureret 1980, stald opført 1880, 1922 og 1932, vognport 1881 og lade 1961. Gården har en besætning på 15 moderfår. Lidt jord er udlagt i græs og resten er udlejet. Der findes 1 traktor og kornsilo.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SKOVVEJ 88, "SØVANG", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP.HANS PETER JENSEN, gårdejer, født den 5.-5.-1930, søn af Barbara og Hans Chr. Jensen, Hadsten, gift den 29.-11.-1958 med Gudrun Clausen Munk, født den 30.-7.-1936, datter af Helga Clausen og Michael Munk, Kjellerup. G.C.J. er hjemmehjælper ved Kjellerup Kommune.H.P.J. er formand for Kjellerup Husmandsforening, kredsformand for Kjellerup kredsens Husmandsforening. Han overtog gården i forpagtning i 1959 og købte den den 1.-10.-1967 af sine svigerforældre, Helga Clausen og Michael Munk, som købte den i 1931.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 175.200. Areal 14,8 ha., heraf 0,5 ha. eng og krat. Desuden er der forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1906 og restaureret, senest i 1975, kostald, lade og garage opført 1934, svinestald 1955, udvidelse af kostalden i 1968 og maskinhus opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22 køer og 30 ungkreaturer, alle af racen SDM, desuden opfedes ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker, der bruges lidt hjælp fra maskinstation.



-187-SMEDEBAKKEN 16, "VILLUMGÅRD", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880993. JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født den 3.-11.-1959, søn af Stinne og Niels Andersen, Thorning, bor sammen med Bettina Kjellerup, født den 3.-6.-1963, datter af Ellinor og Knud Erik Kjellerup. Parret har sønnen Robert, født den 3.-4.-1986. B.K. er lærer.J.A. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra forældrene Stinne og Niels Andersen, som købte gården i 1949.Matr. nr. Ha m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Areal 17,9 ha. og der er forpagtet 55 ha. Stuehuset er opført 1862 og restaureret flere gange, kostalde opført 1910, 1973, 1986 og 1988 samt lade 1910. Gården drives med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt, alle af blandet race, tyrekalvene sælges som små. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og plansilo til korn. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.SOGNEGÅRDSVEJ 99, "BRESIGGAARD", DEMSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 667050.KARL VAGNER LARSEN, gårdejer, født den 21.-10.-1918, søn af Peter Kristian Larsen, Demstrup.K.V.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra sin far, Peter Kristian Larsen, som overtog den i 1917.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 167.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og restaureret, stalde opført 1900 og 1935, lade 1900 og maskinhus 1915. Gården drives med en svineproduktion på 3 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, portionstørreri samt udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.STEGSDALVEJ 19, "LILLE SKOVGÅRD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886218.BØRGE SKOV, gårdejer, født den 17.-6.-1938, søn af Kirstine og Niels Skov, gift den 12.-10.-1963 med Lissy Kristensen, født den 30.-9.-1943, datter af Klare og Aage Kristensen. Parret har børnene: Lars, født den 20.-3.-1964, Karsten, født den 12.- 8.-1965, Henrik, født den 28.-2.-1972 og Torben, født den 12.-5.-1975.B.S. overtog gården den 11.-12.-1972 fra Anker Jakobsen.Matr. nr. If. Ejendomsskyld 780.000. Areal 15,3 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1975, kostald 1933, svinestald 1979, lade 1935 og maskinhus 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 160 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst. STENDALVEJ 1, SKRÆ, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880468.OTTO CHRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-10.-1926, søn af Maria og Andreas Christensen, Skræ, gift den 25.-11.-1950 med Inger Andersen, født den 18.-1.- 1930, datter af Maria og Viggo Andersen, Gødvad. Parret har børnene: Niels, født den 22.-4.-1952, Lis, født den 20.-6.-1954 og Arne, født den 1.-8.-1970.O.C. er i landboforeningens regnskabsudvalg. Han overtog gården den 1.-11.-1950 fra sin far, Andreas Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1862. Matr. nr. lOh m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 210.500. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. mose.



-188-Stuehuset er opført 1906, tilbygget og moderniseret i 1970, stald opført 1965, svi- nestald 1967 og maskinhus 1980. Der opfedes ca. 280 slagtesvin årligt og ca. 35 3ersey-tyrekalve årligt. Oorden er forpagtet ud. Der findes 1 traktor og gylletank.STENDALVE3 3, "SKRÆ LUNDGÄRD", SKRÆ, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-880463. FRIMODT CHRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-7.-1922, søn af Thora og Kresten Christensen, Skræ, gift den 2.-6.-1951 med Lissy Marie Christensen, født den 4.-12.-1928, datter af Oline og Thorvald Christensen, Vejle. Parret har børnene: Bente, født den 20.-7.-1956, Lone og Lars, født den 6.-2.-1964.F.C. overtog gården den 1.-6.-1951 fra sin far, Kresten Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje ved bedstefaderens køb i 1887. Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. mose.Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1964, lade og hobby hus opført 1986, stald 1968 og ændret til kvier i 1975, maskinhus opført 1906 og den gamle kostald er ændret til kvier i 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1/3 mejetærsker, 1 slamsuger, kornsilo med tørreri og 1 ensilagebeholder, der bruges en del maskinstation.STENDALVE3 4, SKRÆ, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-889043.LARS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 6.-2.-1964, bor sammen med Solvej Neder- gaard, født den 20.-10.-1963, datter af Gerda og Henning Nedergaard, Grundvad. S.N. er sygehjælper.L.C. har været på Borris og Asmildkloster Landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra 3ens Kristian Munk.Matr. nr. 8d m.fl. Ejendomsskyld 320.000. Grundskyld 69.000. Areal 6,6 ha.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1988, avlsbygningerne er opført i 1906, det er planen at oprette en minkfarm samt agerhønseopdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.STENDALVE3 5, SKRÆ, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-880464.HOLGER ERIKSEN, gårdejer, født den 24.-2.-1920, søn af Agnes og Erik Eriksen, Skræ, gift den 16.-9.-1948 med Ellen Margrethe Strandbygård 3ørgensen, født den 15.-3.-1928, datter af Sigrid og 3ens P. 3ørgensen, Thorning. Parret har børnene: 3ens Erik, 3ørgen og Irma.E.M.E. er organist ved Frederiks Kirke.H.E. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er er kirkesanger ved Frederiks Kirke. Han overtog gården den 2.-7.-1948 fra 3ohannes Skov, som var gift med Erik Eriksens kusine, H.E.s bedstefar er født på gården.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Areal 21 ha.Stuehuset er restaureret 1972, stald og halvdelen af laden er ændret til stald i 1963, svinestald opført 1966, garage og maskinhus samt tilbygning af lade 1974 og kostald ændret til svin i 1978, desuden er der en gammel lade opført 1916. Gården drives med en svineproduktion på 18 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg og raps. Der findes 1 traktor, 1/3 mejetærsker, del i slamsuger og kornsilo med tørreri samt halmfyr.STENDALVE3 7, "STENDALSLUND", SKRÆ, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-880462.KARL ERIKSEN, gårdejer, født den 15.-5.-1927, søn af Agnes og Erik Eriksen, Skræ, gift den 9.-10.-1954 med Elna Pedersen, født den 31.-10.-1932. Parret har børnene: Oda, født den 15.-1.-1955 og Birthe, født den 19.-7.-1963.E.E. er sygeplejerske.K.E. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1954 fra sin far, Erik Eriksen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1875.



-189-Matr. nr. 13b m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 0,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1978, lade opført 1916, stald 1962-64 og maskinhus 1954. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1/3 mejetærsker, kornsilo med tørreri og halmfyr. STENDALVEJ 8, "SKRÆ NØRGÅRD*', SKRÆ, 8820 KJELLERUP, tlf. 06-880191.KARL MORTEN PETERSEN, gårdejer, født den 11.-11.-1941, søn af Agnes og Viktor Petersen, Skræ, gift den 26.-11.-1966 med Karen Margrethe Jensen, født den 3.6.-1941, datter af Else og Jens Kr. Jensen, Sjælland. Parret har børnene: Flemming, født den 1.1.-1968, Kirsten, født den 3.-7.- 1970 og Jakob, født den 13.-6.- 1972.K.M.P. overtog gården den 1.-12.-1966 fra moderen, Agnes Petersen, gården kom i slægtens eje i 1950.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 316.000. Areal 28,7 ha., heraf tilkøbt ialt 12,9 ha. Desuden er der forpagtet 33 ha.Stuehuset er opført 1960 efter en brand, det er tilbygget i 1987. svinestald opført 1968, kostald 1973 og 1984, lade, maskinhus, roehus og garage 1984 efter en brand. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 52 køer + opdræt af racerne SDM og Jersey. Svineproduktionen er på 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, gylletank og plansilo. På gården er ansat 2 skoledrenge til hjælp efter skoletid.STENRØGELVEJ 2, "VOERGÄRD", VOER, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880292.GUDRUN HANSEN, gårdejer, født den 10.-1.-1923, datter af Marie og Viggo Schmidt, gift den 12.-4.-1944 med Anders Peter Hansen, født den 21.-9.-1916, søn af Mariane og Martin Hansen, Voer. Parret har datteren Gunhild, født den 17.-5.-1951. G.H. overtog gården i 1943 fra sine forældre, Marie og Viggo Schmidt. Gården har været i slægtens eje i 250 år.Matr. nr. la Voergård. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 295.400. Areal 26 ha., heraf 2 ha. mose.Stuehuset er opført 1851 og restaureret 1987, kostald opført 1953, maskinhus 1968, foderrum 1976 og maskinhus 1980. Der produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter, raps, hør og hvede. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg, der bruges en del maskinstation.STENRØGELVEJ 15, "STENRØGELGÅRD", STENRØGEL, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 880637.KARL AAGE NØRGAARD, gårdejer, født den 9.-8.-1950, søn af Marie og Laurits Nørgaard, Oustrup, gift den 25.-3.-1978 med Laila Kirkegård, født den 27.-9.-1954, datter af Gerda og Harry Kirkegård, Engesvang. Parret har børnene: Tommy, født den 4.-3.-1978 og Anja, født den 28.-3.-1982.K.AA.N. overtog gården den 15.-1.-1983 fra Verner Voes.Matr. nr. 3a. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 0,5 ha- Stuehuset er opført 1920 og restaureret flere gange, sostald opført 1985-86, små- grisestald 1987, drægtighedsstald 1974 og moderniseret 1986 og desuden er der hønsehus og lade. Gården drives med en svineproduktion på 130 søer, smågnsene



-190- sælges om torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank og markvandingsanlæg, der bruges lidt maskinstation.

Foto: Kastrup Luftfoto.

STENSBORGVEJ 4, "STENSBORG", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP. KRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Sjørslevvej 79. K.J. overtog gården den 1.-8.- 1982 fra Hans Fjellerad Andersen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 456.600. A- real 35 ha., heraf 0,5 ha. tilplantet.Stuehuset er opført 1912 og gen- nemrestaureret, stalde opført 1900 og 1928, lade 1912. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og rajgræs. Der findes plantørringsanlæg. Gården drives sammen med I/S Riisbak, Sjørslevvej 79, Sjørslev.STENSBORGVEJ 7, "BJERREGAARD", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-882218.JENS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født den 7.-8.-1958, søn af Holger Jensen, Levring, gift den 6.-8.-1988 med Metha Solvang, født den 19.-4.-1962, datter af Mogens Solvang, Øster Sottrup. Parret har børnene: Lasse, født den 13.-2.-1987 og Kristine, født den 23.-5.-1988.M.S. har været på AsmildklosterLandbrugsskole.J.C.J. har været på Ribe Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.- 1982 fra Børge Bjerregaard, Levring.Matr. nr. 10æ. Ejendomsskyld 1.310.000. Grundskyld 183.300. Areal 12,9 ha. og der er forpagtet 26 ha-Stuehuset er opført 1980, stald og lade 1976. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på ca. 2.900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer, plantørreri, gastæt silo, blandingsanlæg og udmugningsanlæg. Desuden er J.C.J. medejer af Hørup Vest Vindkraft. Maskinstation bruges til høst. STENSBORGVEJ 9, "GRANBJERG- GAARD", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881403.HOLGER JENSEN, gårdejer, født den 2.-2.-1930, søn af Jens Christian Jensen, Levring, gift den 6.-11.-1954 med Krista Andreasen, født den 2.-8.-1931, datter af Andreas Andreasen, Demstrup. Parret har børnene: Marianne, født den 5.-2.-1956, Jens Christian, født den 7.-8.-1958 og Gitte,



-191- født den 31.-10.-1963.K.J. er rengøringsassistent på Kjellerup Sygehus.H.J. er portør på Kjellerup Sygehus. Han overtog gården den 1.-11.-1954 fra sin far, Jens Christian Jensen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 200 år. Gården blev i 1868 udflyttet fra Levring by.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 237.100. Areal 16,5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1868 og gennemrestaureret, stalde opført 1868, 1963 og 1970, lade 1927 og maskinhuse 1965 og 1978. Jorden og maskinparken er bortforpagtet til sønnen, Jens Christian Jensen, Stensborgvej 7. Der findes gylletank og plantørreri.

Foto: Kastrup Luftfoto.

STENSBORGVEJ 11, "HØJGAARD", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881118.KRISTIAN SCHULTZ, gårdejer, født den 30.-8.-1937, søn af Valdemar Schultz, Elsborg, gift den 25.-11.-1961 med Mona Kjær, født den 27.-10.-1943, datter af Ejner Kjær, Brenstrup. Parret har børnene: John, født den 9.-3.-1963, tvillingerne Annette og Kurt, født den 17.-1 1.-1966 samt Frank, født den 17.-6.-1968.K.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1961 fra Jørgen Jensen.Matr. nr. 11c. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 398.600. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1915 og gennemrestaureret, stalde opført 1915, 1968, 1972, 1976 og 1985, lade 1915 og maskinhus 1972. Gården drives med en svineproduktion på 300 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, portionstørreri, blandingsanlæg og fodringsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.STORMOSEVEJ 1, "MARKLUND", ILLER HUSE, 8643 ANS, tlf. 06- 870260.HARRY CHRISTIAN OLESEN, gårdejer, født den 10.-9.-1928, søn af Peder Olesen, Iller Huse, gift den 3.-5.-1954 med Grethe Hviid Rasmussen, født den 17.-3.- 1933, datter af Søren Hvud Rasmussen, Fårvang. Parret har børnene: Anne Mette, født den 13.- 2.-1955 og Lisbeth, født den 17.- 6.-1960.G.H.O. er uddannet indenfor butiksfaget og ansat ved Ans Bageri. H.C.O. er uddannet mejerist og ansat på Ans Mejeri og kirkesanger ved Grønbæk Kirke. Han overtog gården den 10.-7.-1963 fra Laurids Pedersen.Matr. nr. 31a m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 131.700. Areal 11,3 ha.Stuehuset er opført 1849 og gennemrestaureret, stalde opført 1908, 1964 og 1967, lade 1908 og maskinhus 1955. Jorden er bortforpagtet. Der findes halmfyr.STORMOSEVEJ 7, "MOSEVANG", 8643 ANS, tlf. 06-870235.LEIF SEHESTED KRISTENSEN, gårdejer, født den 4.-5.-1945, søn af Svend Kristensen, Mosevang, gift den 3.-5.-1975 med Inge Lassen, født den 21.-9.-1956, datter af



nemrestaureret, stalde opført 1948,

Else Døssing, Funder. Parret har børnene: Heidi, født den 9.-2.-1976, Camilla, født den 24.-7.-1978 og Sabina, født den 30.-10.-1979. Leif .S. Kristensen er ansat ved Viborg Amtsvejvæsen. Han overtog gården den 1.-4.-1975 fra sin far, Svend Kristensen, som købte den i 1932.Matr. nr. 28g m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 108.900. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1947 og gen-1952 og 1959, lade 1953. Jorden er bortforpagtet.

den 2.-5.-1962 og død den 3.-4.-1979.

SØLUNDEN 23, NIPGÅRD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667458.JENS RUSKJÆR, gårdejer, født den 27.-8.-1914, søn af Kirstine og Søren Ruskjær, Nipgård, gift den 12.-11.-1943 med Bodil Jensen Bach, født den 14.-5.-1921, datter af Kirstine og Niels Bach. Parret har børnene: Erik, født den 16.-2.-1945, Jørgen, født den 18.-11.-1948, Tove, født den 25.- 5.-1954, Paul, født den 26.-6.-1958, Agnete, født den 26.-6.-1958, Åge, født den 5.-5.-1960, Søren,J.R. har været i kommunalbestyrelsen i Kjellerup og været socialudvalgsformand. Han overtog gården den 1.-1.-1944 fra forældrene, Kirstine og Søren Ruskjær. Nuværende ejer er 3. generation på gården, sønnen Erik har fra 1.-1.-1986 haft halvpart i gården.Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 200.000. Areal 17 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1970, stalde og lade opført 1886 og udvidet 1916 og 1958. Gården drives med en besætning på 6 søer, smågrisene sælges som torvegrise, planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor og der bruges en del maskinstation.

Foto: Kastrup Luftfoto.

SØNDERGÅRDSVEJ 3, "HJORTE- KJÆR", DEMSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667690.FREDE WILLUMSEN, gårdejer, født den 28.-7.-1945, søn af Sofie og Jens Peter Willumsen, gift den 29.-6.-1974 med Gurli Prim- dahl, født den 24.-5.-1946, datter af Signe og Åge Primdahl, Peder- strup. Parret har børnene: Nikolai, født den 19.-12.-1968, Anna Sofie, født den 21.-4.-1975 og Susanna, født den 30.-6.-1979.F.W. overtog gården den 1.-8.-1973 fra Karen og Max Johnsen.Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 243.700. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.



-193-Stuehuset er opført 1856 og restaureret 1985, stalde opført 1920, 1980, den gamle stald er restaureret i 1980, gi. svinestald ændret til kalve i 1986 og maskinhus opført 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og kornsilo, der bruges en del maskinstation.SØNDERGÅRDSVEJ 7, "KROGS- KJÆRGÅRD", DEMSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667729.EJGIL ■ NIELSEN, gårdejer, født den 13.-10.-1946, søn af Agnes og Niels Kr. Nielsen, Demstrup. E.N. har datteren Linda, født den 17.-10.-1978.E.N. overtog gården den 3.-8.- 1976 fra sin far, Niels Kr. Nielsen, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1780.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 249.000. Areal 19 ha., heraf 0,6 ha. mose, og der er forpagtet 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1881 og restaureret flere gange, garage, kalvestald og værksted er opført 1881, hønsehus 1920 og 1948, lade 1951 og stald 1954. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn, der bruges en del maskinstation.SØNDERMARKSGADE 45, "ALLENLUND", 8643 ANS, tlf. 06-870097.MARIE GRØNKÆR, født den 7.-4.-1924, datter af Martin Jensen, Them.M.G. overtog gården i november 1945 fra Bendix Nielsen.Matr. nr. 13c m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 274.900. Areal 32 ha., heraf tilkøbt ca. 28 ha.Stuehuset er opført 1919 og løbende moderniseret, kostald opført 1962 og maskinhus 1964. Jorden er bortforpagtet.SØREN KANNESVEJ 16, VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667559.JOHANNES SØRENSEN, boelsmand, født den 28.-1.-1924, søn af Andrea og Søren P. Sørensen, Vium, gift den 8.-10.-1968 med Laila Lauve, født den 30.-3.-1933, datter af Stinne og Edvard Lauve, Vinkel.J.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-3.-1954 fra faderen, Søren P. Sørensen, der købte gården i 1917.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 220.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1970, lade opført 1920 og ændret til silohus 1970, maskinhus opført 1956, hønsehus er ændret til maskinhus 1978, kostald opført 1964, kalvestald 1972 og nyt maskinhus 1976. Gården drives med en kvægbesætning på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg, hvede og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger og kornsilo med tørreri.SØREN KANNESVEJ 17, "SKOUGÅRD", VIUM MARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667544.OVE MUNK ADAMSEN, gårdejer, født den 2.-10.-1934, søn af Astrid og Niels Adamsen, Vium, gift den 10.-10.-1961 med Inga Kristiansen, født den 15.-4.-1940, datter af Andrea og Svend Kristiansen, Oustrup. Parret har børnene: Lis, født den 19.-4.-1962, Nelly, født den 7.-4.-1966 og Lone, født den 21.-1.-1972.I.A. er specialarbejder.



-194- Ove M. Adamsen overtog gården den 1.-1.-1962 fra sin far, Niels Adamsen, som købte den i 1926. Matr. nr. 21h m.fl. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 20 ha. og der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1978, fede- stald og lade 1938, kostald 1977 og halmhus 1976 og 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 gyllevogn, gylletank, kornsilo og køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.SØREN KANNESVE3 20, "VIUM HEDEGÅRD", VIUM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06- 667672.ARNE DUCH, gårdejer, født den 1.-2.-1956, søn af Else og Erik Duch, Vium, gift den 14.-6.-1986 med Ella Karup Sørensen, født den 21.-11.-1960, datter af Frida og Emil Sørensen, Ørum Sdr. Lyng.E.K.D. er kontorassistent.A.D. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for landboforeningen. Han overtog første halvdel af gården i 1977 og resten i 1981 fra sine forældre, Else og Erik Duch, som købte gården i 1943.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 161.500. Areal 15 ha. og der er forpagtet 60 ha.Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, gi. kostald opført 1900 og ændret til ungdyrstald i 1970, stald opført 1977, lade 1979, gi. svinestald ændret til kalve i 1983 og maskinhus opført 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen ,SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og rug. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, gylletank og køresiloer til ensilage. På gården er ansat 1 fast fodermester og desuden bruges der en del maskinstation.SØREN KANNESVEJ 23, "KARUPS MINDE", VIUM, 8620 K3ELLERUP, tlf. 06-667476.30RN BROK, gårdejer, født den 9.-9.-1948, søn af Karen og Svend Brok, Vium, gift den 17.-6.-1972 med Gunhild Pedersen, født den 15.-1.-1952, datter af Ester og dens Pedersen, Kjellerup. Parret har børnene: Karina, født den 21.-10.-1973 og Kamilla, født den 21.-3.-1977.G.B. er uddannet købmand.3.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1972 fra sine forældre, Karen og Svend Brok, som købte den i 1944.Matr. nr. 17b m.fl. Ejendomsskyld 1.270.000. Grundskyld 223.200. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Desuden er der forpagtet 3,5 ha.Stuehuset er opført 1909 og moderniseret 1976, stalde opført 1968 og 1976, lade 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 335 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, gylletank,



-195- markvandingsanlæg, kornsilo og køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.SØREN KANNESVEJ 33, VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667669. CHRISTIAN og FREDE CHRISTOFFERSEN, gårdejere.C.C. er født den 8.-6.-1927, F.C. er født den 4.-9.-1928, begge er sønner- af Helga og Magnus Christoffersen.Brødrene overtog gården den 1.- 7.-1983 fra forældrene, Helga og Magnus Christoffersen, nuværende ejere er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1840.Matr. nr. lOp m.fl. Areal 7 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehusets alder er ukendt, lade opført 1890, kostalde 1958 og 1964, maskinhuse 1950, 1960 og 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og byg. Der findes 1 traktor, der bruges en del maskinstation.SØREN KANNESVEJ 43, "NIP- GÅRD", VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06667563.EJVIND BAKHOLDT NIELSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1933, søn af Bodil og Ingvard Jørgen Nielsen, Daugbjerg, gift den 6.-11.- 1960 med Elly Tiphede Christensen, født den 30.-10.-1939, datter af Sidsel og Niels Christensen, Søndervig. Parret har børnene: Vivi, født den 5.-3.-1961, Ivan, født den 14.-2.-1962 og Kim, født den 17.-3.-1971.E.B.N. er i repræsentantskabet for Quality Slagteriet. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra Stensig Mortensen.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 21 ha., heraf 5 ha. sø.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1970, stalde opført 1968, 1971 og 1973, staklade 1974, svinestald 1975 og lade 1948 efter en brand. Gården drives med en svineproduktion på 80 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og gastæt silo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TANGHUSVEJ 14, NØRSKOVLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886292.EVALD VESTERGAARD, gårdejer, født den 22.-5.-1957, søn af Anders Vestergaard, Midstrup, gift den 15.-6.-1985 med Irene Madsen, født den 5.-4.-1959, datter af Arne Madsen, Åstrup. Parret har sønnen Christian, født den 25.-3.-1987.LV. er sygeplejerske på Silkeborg Sygehus.E.V. har været på Bygholm Landbrugsskole, han har i 3 år været ansat ved mejerikontoret i Århus som malkeinstruktør, er i repræsentantskabet for MD. Han overtog gården den 1.-4.-1986 fra Olaf Overby.Matr. nr. 33a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 350.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 5 ha. græs. Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret, stalde opført 1902, 1932 og 1974, lade 1932 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 44 køer +



-196- opdræt. alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, gylletank, portionstørreri og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst. TANGHUSVEJ 22, "TANGHUS- GAARD", NØRSKOVLUND, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886215.BØRGE RIIS NIELSEN, gårdejer, født den 4.-5.-1943, søn af Olav Nielsen, Serup, gift den 11.-5.- 1968 med Bodil Skovborg Just, født den 28.-5.-1948, datter af Magnus Just, Thorning. Parret har børnene: Pia, født den 21.- 10.-1969, Ole, født den 25.-9.- 1972 og Lars, født den 15.-1.- 1977.B.R.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af repræsentantskabet for MD samt medlem af Hinge Menighedsråd. Han overtog gården den 3.-9.-1967 fra dyrlæge N.P. Knudsen.Matr. nr. 32a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 262.000. Areal 21,1 ha. og der er forpagtet 12.5 ha.Stuehuset er opført 1867, gennemrestaureret og tilbygget i 1978, stalde opført 1935, 1975 og 1978. lade 1972 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 80 køer, alle af racen Jersey, svineproduktionen er på 600 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, gennemløbstørreri, udendørs køresilo til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.TASKEBJERGVEJ 35, "TINGSKRIVERGÄRD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886070- FREDER1K STADEL PETERSEN, gårdejer, født den 12.-7.-1922, søn af Marie og Marius Petersen, gift den 13.-1 1.-1948 med Astrid Petrea Nielsen, født den 1 1.-3.-1924, datter af Anna og Mikael Nielsen. Parret har børnene: Jørgen, født den 15.-6.-1961, Erik, født den 13.-12.-1953, Børge, født den 20.-10.-1955 og Niels, født den 31.-3.-1958.F.S.P. overtog gården den 11.-12.-1959 fra sin far, Marius Petersen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.Matr. nr. 3Aa og 4a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 390.200. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1907, kostald, svinestald og lade 1908, maskinhuse 1929, 1952 og 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer og 10 stk. opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 16 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, kornsilo, plansilo til ensilage og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.TASKEBJERGVEJ 40, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886202.KIRSTEN HOLM, gårdejer, født den 18.-8.-1954, datter af Lydia og Aage Holm, Randers.K.H. er EDB-operatør. Hun overtog gården i 1975 fra Rasmus Mikkelsen.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 380.000. Areal 1/3 ha.Stuehuset er opført 1916, lade ligeledes 1916 og stald 1930. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 200 Chinchillatæver. Der findes halmfyr.THYBOVEJ 21, KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880781.OLE ANDREASEN, gårdejer, født den 19.-9.-1957, søn af Grethe og Søren Andreasen, Knudstrup. gift den 26.-7.-1986 med Irma Eriksen, født den 13.-8.-1964, datter af Ellen Margrethe og Holger Eriksen, Skræ.I.A. cr kontorassistent i en bank.



-197-O.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1986 fra sine forældre, Grethe og Søren Andreasen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1921.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng og lignende. Desuden er der forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1880 og restaureret senest i 1988, kostald opført 1966, lade tilbygget 1960 og maskinhus opført 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 2 traktorer, kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.THYBOVEJ 23, "LILLE GRÅSKOVGÅRD", 8620 KJELLERUP, tlf. 06-889030. BØRGE NYRUP, gårdejer, født den 16.-7.-1957, søn af Magda og Age Nyrup, Gråskov.B.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1986 fra forældrene, Magda og Åge Nyrup, som købte den i 1964.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 289.600. Areal 23 ha., heraf 3 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1890 og restaureret senest i 1988, kostald tilbygget 1977, svi- nestald ændret til roehus og kalvestald, lade opført 1928 og ændret til foderrum. Gården drives med en kvægproduktion på 48 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 3 traktorer, 1 roeoptager og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

handelen.

THYBOVEJ 25, GRÅE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880353.HANNE MARGRETHE JENSEN, gårdejer, født den 9.-1 1.-1950, datter af Anna og Jens Hansen, Gråe, gift den 22.-3.-1970 med Preben Juhl Jensen, født den 16.- 4.-1948, søn af Ruth og Arne Juhl Jensen, Knudstrup. Parret har børnene: Tanja, født den 12.- 7.-1970 og Christina, født den 30.-7.-1973.P.J.J. er ekspedient på tømmer-H.M.J. er pædagogmedhjælper. Hun overtog gården den 1.-4.-1984 fra sine forældren, Anna og Jens Hansen, som købte den i 1953.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 99.200. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1957 og senere restaureret, lade og garage opført 1900 og stald 1961. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor, der bruges en del maskinstation.THYBOVEJ 26. KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880572. JENS PETER STORGAARD, gårdejer, født den 20.-10.-1934, søn af Ingeborg og Hans Storgaard, Nørskovlund, gift den 19.-11.-1960 med Ester Pedersen, født den 6.- 8.-1937, datter af Jenny og Jens Pedersen, Kragelund. Parret har børnene: Karin, født den 6.-8.- 1961, Jørgen, født den 16.-3.-1967, Arne, født den 6.-1.-1970 og
Foto: Kastrup Luftfoto.



-198-Lene, født den 24.-12.-1974.E.S. er køkkenassistent på et plejehjem.J.P.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1966 fra dens Hansen.Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 220.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1980, stalde opført 1962 og 1972, foderhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 27 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg, der bruges en del maskinstation.THYBOVEJ 27, "GL. GRØNBJERG", KÆRSHOLM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880131. POUL HOLM, gårdejer, født den 16.-9.-1903, søn af Jensine og Søren Holm, Kærsholm, gift den 17.-7.-1947 med Asta Holm, født den 12.-9.-1917, datter af Henriette og Peter Holm, Djursland. Parret har børnene: Tove, født den 30.-3.-1943, Bodil, født den 20.-3.-1948, Søren Peter, født den 2.-11.-1951, Svend Åge, født den 23.-3.-1957 og Lone, født den 21.-5.-1958.P.H. overtog gården i 1936 fra forældrene, Jensine og Søren Holm, gården kom i familiens eje i 1 868.Matr. nr. 15 Kærsholm. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 380.000. Areal 41,5 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 8 ha. skov.Stuehuset er opført 1740 og restaureret i 1958, alle avlsbygningerne er opført efter en brand i 1984. Gården fungerer som karantænestald for orner fra De danske Slagterier, der er 8 hold årligt, hvert hold er på gården i ca. 6 uger. Jorden er forpagtet ud. Der findes 2 traktorer, kornsilo og halmfyr.THYBOVEJ 30, "BIRKELUND", KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880237. AKSEL NØRSKOV NIELSEN, gårdejer, født den 20.-12.-1930, søn af Jensine og Balt- ser Nielsen, Knudstrup, gift den 14.-5.-1961 med Erna Hejgård, født den 11.-6.-1938, datter af Johanne og Åge Hejgård, Saksild. Parret har børnene: Kirsten, født den 1.-3.-1962 og Torben, født den 10.-5.-1965.E.N. er økonoma.A.N.N. overtog gården den 1.-8.-1960 fra sine forældre, Jensine og Baltser Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2o m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 215.800. Areal 18 ha., heraf 2 ha. mose. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1905 og senere restaureret, stald opført 1930 og tilbygget 1973, lade opført 1890 og tilbygget 1942 og 1986, desuden er der maskinhus opført 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt af blandet race, svineproduktionen er på 12 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer og kornsilo med tørreri, der bruges lidt maskinstation.THYBOVEJ 31, "KVISTGÅRD", KÆRSHOLM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880925. LEIF NØRSKOV NIELSEN, gårdejer, født den 12.-12.-1955, søn af Erna og Villy Nielsen, Kærsholm, gift den 9.-4.-1988 med Jonna Lau, født den 11.-1.-1962, datter af Edith og Villy Lau, Engesvang. Parret har sønnen Jesper, født den 17.-12.-1987. J.N. er kontoruddannet og teknisk tegner.L.N.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og uddannet landbrugstekniker på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1982 fra Oskar Jensen.Matr. nr. IL Kærsholm m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18 ha. og desuden er der forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1988, ungdyrstalden er moderniseret. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og kartofler. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg og plansilo. L.N.N. ejer og driver desuden Ulrøgelvej 5, Kærsholm.



-199-THYBOVEJ 39, "STENSBJERGHUS", OUSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888551. GUNHILD SCHMIDT HANSEN, gårdejer, født den 17.-5.-1951, datter af Gudrun og Anders Peter Hansen, gift den 22.-12.-1984 med Ove Knudsen, født den 3.-6.-1951, søn af Julie og Anders Knudsen, Gråmose. Parret har datteren Eva, født den 5.-5.-1988.O.K. er virksomhedskonsulent.G.S.H. er lærer. Hun overtog gården den 20.-8.-1983 fra sin morbror, Poul Schmidt, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1832. Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 229.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1956 og moderniseret i 1984, værksted opført 1877, kostald og lade 1912. Gårdens besætning er 14 moderfår og 2 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hør og hvede. Der findes 4 traktorer og halmfyr, der bruges en del maskinstation.

den 15.-5.-1969 fra sine forældre Astrid og Åge

THYBOVEJ 40, "MOSEGÅRD", GRÅE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880190.VAGN JØRGENSEN, gårdejer, født den 14.-3.-1935, søn af Astrid og Åge Jørgensen, Gråe, gift den 3.-6.-1963 med Karen Thorup, født den 9.-1.-1936, datter af Anna og Jakob Thorup, Ulfborg. Parret har datteren Annette, født den 3.-11.-1965.V.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården Jørgensen, nuværende ejer er 3.generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1900.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 257.700. Areal 21,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1987, svinestald opført 1950, maskinhus 1960 og kostald 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.THYBOVEJ 42, GRÅE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880240.VILLY NIELSEN, gårdejer, født den 7.-5.-1927, søn af Laura og Thorvald Nielsen, Gråe, gift den 28.-5.-1955 med Erna Nørskov, født den 9.-2.-1932, datter af Gudrun og Åge Nørskov, Fruelund. Parret har børnene: Leif, født den 12.-12.-1955, Arne og Kaj, født den 27.-12.-1957, Tonny, født den 9.-6.-1963 og Jytte, født den 15.-1.-1967. V.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1955 fra sine forældre, Laura og Thorvald Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1885.Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. mose og naturområde.Stuehuset er restaureret og tilbygget i 1986, lade opført 1895, kostald 1961 og 1971, svinestald og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, det er planen at sætte køer ud. Svineproduktionen er på 36 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der findes 2 taktorer, der bruges en del maskinstation.TINGSKRIVERVEJ 7, "HINGE VESTERGÅRD", HINGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886041.KNUD STORGAARD RASK, gårdejer, født den 11.-10.-1922, søn af Maren og Jens Peter Rask, gift den 18.-5.-1947 med Elly Ebbesen, født den 15.-3.-1925, datter af
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Stuehuset er opført 1862 og restaureret i

Laura og Th. Th. Ebbesen. Parret har børnene: Linda, født den 24.- 2.-1948, Flemming, født den 25.- 3.-1950, Leif, født den 30.-3.- 1952 og Lars, født den 18.-11.- 1959.Knud S. Rask overtog gården i 1948 fra faderen, Jens Peter Rask, nuværende ejer er 4. generation.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 960.000. Areal 33 ha., heraf 7,5 ha. skov og 3,5 ha. eng.1962, desuden er der aftægtshus opført i1900. Kostald og svinestald opført 1925, lade 1906, maskinhus 1950 og 1973. Gården drives med en besætning på 12 fedekalve årligt og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.TINGSKRIVERVEJ 8, "HINGE STORGÅRD", HINGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 886054.JOHANNES NIELSEN, gårdejer, født den 9.-10.-1909, søn af Katrine og Peter Nielsen, gift den 6.-6.-1936 med Ingeborg Pedersen, født den 16.-5.-1912, datter af Anna og Valdemar Pedersen. Parret har børnene: Anna, født den 20.-9.-1939, Inga, født den 9.-7.-1941 og Jørgen, født den 3.-7.-1953.J.N. overtog gården i 1946 fra sin svigerfar, Valdemar Pedersen. Gården har været i slægtens eje siden 1723.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng. Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1974, alle udbygninger, bestående af kostald, svinestald, lade og maskinhus, er opført 1926. Gårdens besætning er 2 søer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

TINGSKRIVERVEJ 22, "ENGHOLM", HINGE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-886010.HERMANN DUELUND HERMANSEN, gårdejer, født den 3.-12.- 1950, søn af Katrine og Fritz Hermansen, gift den 21.-9.-1983 med Margit Mortensen, født den 15.-3.-1954, datter af Ragnhild og Jørgen Mortensen. Parret har børnene: Mette, født den 30.-9.- 1977, Lars, født den 11.-1.-1980 og Janni, født den 17.-6.-1983. M.H. er sygehjælper.H.D.H. overtog gården den 11.-11.-1973 fra sin far, Fritz Hermansen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1836.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Areal 23,5 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade opført 1945 og maskinhus 1875. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.



TINGSKRIVERVEJ 28A, "HINGE PRÆSTEGÅRD", 8620 KJELLE- RUP, tlf. 06-886190.JAN BITSCH, forpagter, født den 12.-2.-1956, søn af Agnes og Frederik Laier Bitsch, gift den 23.- 5.-1981 med Hanne B. Nielsen, født den 19.-3.-1958, datter af Kirsten og Anthon Nielsen. Parret har børnene: Sofie, født den 17.1.-1984 og Rasmus, født den 21.2.-1986.H.B.B. er sygeplejerske.J.B. er maskinfører. Han overtog forpagtningen den 1.-3.-1981.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 309.000. Areal 25,5 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 2,2 ha.Stuehuset er opført 1889, forpagterboligen 1928, garage 1870, kostald, svinestald og lade 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, del i mejetærsker, gylletank og kornsilo.TREKRONERVEJ 23, "ELKJÆR ØSTERGÅRD", ELKJÆR, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888049.NIELS MAGNUS DANIELSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1912, søn af Petrea og Niels P. Daniel- sen, Elkjær, gift den 25.-11.-1936 med Rigmor Jespersen, født den 1.-10.1912, datter af Marie og Knud Jespersen, Hauge. Parret har børnene: Birthe, født den 17.-4.-1939 og Bent, født den 29.-8.-1943.N.M.D. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-ll.- 1953 fra sine forældre, Petrea og Niels P. Danielsen. Gården har været i familiens eje siden 1784, den nuværende ejer er 6. generation.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 184.000. Areal 13,2 ha.Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1968, svinestald opført 1909, garage 1930, maskinhus 1932, kostald og lade 1961. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og byg. Der findes 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TREKRONERVEJ 25, "MOSEGÅRD", ELKJÆR, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888283. KARL BJERRE, gårdejer, født den 17.-8.-1941, søn af Nanna og Kristian Bjerre, Låsing, gift den 25.-3.-1967 med Hanne Marie Larsen, født den 19.-1.-1945, datter af Anna og Aksel Larsen, Hedensted. Parret har børnene: Tina, født den 13.-6.-1968, Flemming, født den 18.-6.-1969 og Christian, født den 8.-3.-1975.H.M.B. er børnehavelærer.K.B. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården den 18.-10.-1968 fra Kristian S. Kristensen.Matr. nr. 4a Elkjær m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 245.400. Areal 19 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1870 og siden restaureret, kostald opført 1971, svinestald 1974 og 1975, maskinhus 1972 og 1976 samt lade 1945. Gården drives med fedekalve, ialt 70 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri og silo til ensilage, der bruges en del maskinstation.



-202-TREKRONERVEJ 26, FUGLEMOSE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888144.JENS HOLM, gårdejer, født den 1.-3.-1928, søn af Jørgine og Jens Kr. Holm, Frederiksdal, gift den 24.-3.-1951 med Signe Vestergård, født den 16.-9.-1932, datter af Dagmar og Jens Vestergård, Fuglemose. Parret har børnene: Erna, født den 4.-8.-1951, Knud Erik, født den 18.-8.-1952, Ruth, født den 12.-10.-1953, Niels åge, født den 28.-4.-1961 og Paul Henrik, født den 11.-11.-1964.J.H. overtog gården den 1.-4.-1953 fra sine svigerforældre, Dagmar og Jens Vestergård, de købte den i 1921.Matr. nr. 19b m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 27 ha. Desuden er der forpagtet 4 ha. agerjord og 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1976, kostald opført 1936 og tilbygget 1974, lade opført 1969 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af blandet race, svineproduktionen er på 375 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker, der bruges en del maskinstation, og desuden er der 1 søn som medhjælp.TREKRONERVEJ 27, ELKJÆR, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888173. KNUD PETERSEN, gårdejer, født den 29.-6.-1933, søn af Agnes og Viktor Petersen, Skræ, gift den 3.-8.-1959 med Rigmor Elisabeth Graversen, født den 5.-10.-1934, datter af Marie og Hans Graversen, Skræ. Parret har børnene: Birgit, født den 12.-11.-1960, Jette, født den 18.-12.-1963 og Stig Viktor, født den 5.-8.-1966.K.P. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1959 fra Jens Peter Nielsen.Matr. nr. 4h m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 150.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Desuden er der forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført 1932 efter en brand, avlsbygningerne opført efter en brand i 1932, kostald 1966 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo til korn og køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.TREKRONERVEJ 29, VINDERSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 888102.GUNNAR LYSDAL NIELSEN, gårdejer, født den 6.-1 1.-1925, søn af Hanne og Nikolaj Nielsen, Vinderslev, gift den 15.-4.-1953 med Metha Marie Holm, født den 27.3.-1931, datter af Jørgine og Jens Kr. Holm, Frederiksdal. Parret har børnene: Gudrun, født den 16.-9.-1954, Henning, født den 3.-12.-1955, Tove, født den 25.- 4.-1960, Bent, født den 30.-5.-1963 og Erik, født den 4.-10.-1965.G.L.N. har tidligere haft maskinstation, han er nu graver ved Vinderslev kirkegård. Han overtog gården den 1.-4.-1953 fra forældrene, Hanne og Nikolaj Nielsen, som købte den i 1916.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Areal 9 ha..



-203-Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1961, kostald og lade opført 1912, garage 1924, maskinhus 1950 og 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsilo, der bruges lidt maskinstation. TREKRONERVEJ 31, "BIRKELYST", FUGLEMOSE, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888171.CHRISTIAN- MØLLER, landmand, født den 24.-9.-1917, søn af Marie og Søren Møller, GI. Kjelle- rup, gift den 1.-12.-1945 med Ellen Hjulmann, født den 10.-5.-1925, datter af Anna og Peter Hjulmann, Vium. Parret har børnene: Søren Peter, født 26.-5.-1947, Henning, født den 27.-7.-1949 og Arne, født den 17.-6.-1955.C.M. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1945 fra Andreas Kristiansen. Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 88.900. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1912 og restaureret senest i 1978, svinestald og kostald opført 1916 og lade 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 1 traktor og kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TØNDBORGVEJ 53, "TØNDBORG", PEDERSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888346.HANS JØRGEN LYSDAL HANSEN, gårdejer, født den 18.-9.-1944, søn af Metha og Magnus Hansen, gift den 24.-2.-1973 med Sigrid Fruelund, født den 11.-5.-1940, datter af Gudrun og Peder Kan- dal. Parret har børnene: Claus, født den 19.-7.-1973 og Christina, født den 15.-7.-1977.S.H. er kontorassistent.H.J.L.H. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem af kvægavlerforeningen. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra sine forældre, Metha og Magnus Hansen, som købte den i 1942.Matr. nr. 34 m.fl. Ejendomsskyld 1.020.000. Grundskyld 250.600. Areal 25,3 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. mose. Desuden er der forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1956 og restaureret 1980, kostald opført 1953 og udvidet 1977, garage opført 1850 og ombygget 1952, foderhus opført 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen RDM. Svineproduktionen er på 5 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og silo til ensilage, der bruges en del maskinstation.TØNDBORGVEJ 62, REVL, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-888199.ESKILD JENSEN, gårdejer, født den 11.-6.-1944, søn af Edith og Viggo Jensen, Pederstrup, gift den 6.-4.-1968 med Birgit Jensen, født den 18.-8.-1946, datter af Elly og Jens Jensen, Mejlby. Parret har datteren Dorthe, født den 15.-11.-1974. E.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1967 fra Peter Holm.
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ændret til kalve i 1980, desuden er der en gammel

Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 325.000. A- real 30,6 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., der er 2 ha. eng, 0,5 ha. skov og 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 3 ha. med vedvarende græs.Stuehuset er opført 1910 og restaureret og tilbygget 1978, kostald opført 1952 og moderniseret 1972 og 1980, roehus opført 1972, maskinhus, foderhus og spaltestald 1979 og vognhuset er lade fra 1900. Gården drives med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 3 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo samt 2 overdækkede køresiloer og 1 åben køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.ULRØGELVEJ 1, OUSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880986.PAUL KR. MARKUSSEN, gårdejer, født den 2.-8.-1951, søn af Andrea og Mads Mar- kussen, Karby, gift den 16.-8.-1986 med Hanne Lohft-Johansen, født den 1.-1.-1960, datter af Grethe og Carl Frederik Johansen, Viborg. Parret har sønnen Frederik, født den 1 1.-2.-1987.H.M. er ekspedient.P.K.M. er lærer. Han overtog gården den 1.-1.-1986 fra Gunnar Nielsen.Matr. nr. 12b og 12c. Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld 57.900. Areal 4,8 ha.Stuehuset er opført 1902, restaureret og tilbygget 1980, avlsbygningerne opført 1902.ULRØGELVEJ 5, KÆRSHOLM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880925.LEIF NØRSKOV NIELSEN, gårdejer, omtales under "Kvistgård", Thybovej 31, Kærsholm.L.N.N. overtog gården den 1.-11.-1985 fra Jenny Brundgaard.Matr. nr. 10c m.fl. Areal 10,5 ha.Stuehuset er opført 1930, stald og lade omkring 1880. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, kartofler, hvede og ærter. Gården drives sammen med "Kvistgård", Thybovej 31.ULRØGELVEJ 6, "ØSTER KATHOLM", OUSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-889048. OLUF WITT, gårdejer, født den 1.-8.-1943, søn af Rigmor og Herluf Nystrup Mortensen, Sjælland, bor sammen med Iben Hansen, født den 27.-9.-1958, datter af Erna og Thorsten Hansen, Gentofte. Parret har børnene: Nis, født den 30.-9.-1981 og Ralf, født den 8.-2.-1985.Parret har børn i familiepleje.O.W. er uddannet radiotelegrafist. Han overtog gården den 1.-10.-1986 fra Jens Chr. Madsen.Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er restaureret i 1974, avlsbygningerne består af stald og lade. Gårdens besætning er 1 so med smågrise og 10 bistader. Det er planen at udvide med 10 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 1 traktor og 1 honningslynge. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ULRØGELVEJ 10, "KÆRSHOLM HOVEDGÅRD", KÆRSHOLM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880871.SVEND ERIK NEDERGÅRD, gårdejer, født den 7.-11.-1952, søn af Katrine og Ejnar



-205- Nedergård, Brandstrup, gift den 20.-7.-1986 med Kirsten Hansen, født den 15.-12.-1955, datter af Sinne og PederHansen, Knudstrup. Parret har sønnen Daniel Peder. Kirsten Nedergård er pædagog. Svend E. Nedergård har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1981 fra Senius Sørensen.Matr. nr. If. Ejendomsskyld 520.000. Areal 16,1 ha. og der er forpagtet 170 ha.Stuehuset er opført 1778 og restaureret 1981/82, lade opført 1948 og maskinhus 1982, desuden er der stalde af ukendt alder. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede, rajgræs, kartofler, valmue og kommen. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, markvandingsanlæg og plantørreri.ULVEDALSVEJ 52, SKRÆ, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880597.VILLY OLSEN, landmand, født den 20.-9.-1933, søn af Martha og Marinus Olsen, Frederiks, gift den 5.-11.-1960 med Birtha Christiansen, født den 24.-9.-1939, datter af Maren og Julius Christiansen, Agerbæk.V.O. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra Søren Sørensen, Thorning.Matr. nr. 4e. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 109.000. Areal i 1988, kostald og svinestald opført12,5 ha.Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret 1900, lade 1963 og maskinhus 1966. Jorden er udlejet. Der findes 1 markvandingsanlæg og tørreri til korn. ULVEDALSVEJ 66, "BAKKEGÅRD", SKRÆ, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880084.SØREN BØGE HANSEN, gårdejer, født den 17.-4.-1938, søn af Emma og Anders Hansen, Skræ, gift den 21.-9.-1968 med Ingrid Bach, født den 20.-11.-1941, datter af Thora og Jens Bach, Finderup. Parret har børnene: Mette, født den 23.-8.-1969 og Helle, født den 13.-7.-1972.I.B.H. er sygeplejerske.S.B.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1968 fra sin far, Anders Hansen, som købte den i 1927.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 11 ha. og der er forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført 1978, det gamle stuehus var fra 1884. Maskinhus opført 1954, sostald og lade 1969, goldsostald 1973 og fedestald 1975, desuden er der et hønsehus. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer + opdræt, der produceres ialt 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 1 traktor og kornsiloer med tørreri, til høst lånes en mejetærsker.



-206- UNGSTRUPVEJ 12, "UNGSTRUP ØSTERGÅRD", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880037.JENS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1948, søn af Magda og Christian Christensen, Ungstrup, gift den 29.-11.-1969 med Johanne Mariane Andersen, født den 23.-6.-1947, datter af Karen og Mads Andersen, Barde. Parret har børnene: Jørgen, født den 14.-4.-1972 og Lars, født den 7.-7.-1978.J.P.C. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1969 fra sine forældre, Magda og Christian Christensen, nuværende ejer er 3. generation. Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1951 og moderniseret 1974, lade og garage opført 1917, kostald 1958 og ombygget i 1974, svinestald opført 1972 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 8 søer + opdræt, der indkøbes ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, kornsilo og køresilo til ensilage, der bruges en del maskinstation.UNGSTRUPVEJ 14, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880960.ERIK NIELSEN GANTZHORN, landmand, født den 30.-5.-1930, søn af S. og A. Gantz- horn, Skræ.E.N.G. overtog gården den 19.-11.-1982 fra J. Andersen.Matr. nr. 10g. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 40.300. Areal 3,1 ha.Stuehuset er opført 1953, stald og lade 1986. Gården drives med en besætning på 3 køer og 6 kalve. Der findes 1 traktor.UNGSTRUPVEJ 16, "MADSENS MINDE", UNGSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880474.CHRESTEN EMIL MADSEN, husmand, født den 6.-12.-1934, søn af A. og Mads Madsen, Ungstrup, gift den 14.-4.-1957 med Bente S. Lysgård, født den 29.-3.-1939, datter af Ase og Eigild Lysgård, Mors. Parret har børnene: Inger, født den 1 3.-9.-1957, Anne, født den 26.-11.-1960, Ayae-Lise, født den 6.-3.-1962, Åse-Line, født den 5.-10.-1966 og Mads Ole, født den 29.-8.-1968.B.S.M. er damefrisør.C.E.M. overtog gården den 1.-11.-1960 fra sin far, Mads Madsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1874 og restaureret 1942, hestestald opført 1924 og ændret til goldsostald i 1972, kostald opført 1929 og ændret til svin i 1972, lade opført 1947, fedestald 1975 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 75 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, gylletank og kornsiloer med gennemløbstørreri, desuden er der 1 kemisk-mekanisk rensningsanlæg. Sønnen arbejder som løs medhjælp på gården.UNGSTRUPVEJ 20, VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667436.GUNNAR SØRENSEN, gårdejer, født den 16.-6.-1923, søn af Marie og Marius Sørensen, Sminge, gift den 10.-4.-1947 med Erna Sørensen, født den 4.-2.-1916, datter af Marie og Anders Sørensen, Thorning. Parret har børnene: Poul Erik, født den 5.-5.-1948, Svend Agner, født den 25.-1.-1952 og Karl Henry, født den 19.-4.-1955.



-207-E.S. døde den 16.-8.-1981.G.S. overtog gården den 1.-3.-1947 fra Alfred Kristensen.Matr. nr. 21e m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Areal 13,6 ha.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1958, stald og lade opført 1916, stalden er moderniseret og udvidet i 1958. Gården drives med en kvægproduktion på 12 køer + opdræt, desuden produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, silo til ensilage og genvindingsanlæg for varme. 1 søn er medhjælp på gården.VANDET MOSEVEJ 1, "BRUNHOLM", VANDET, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-667607. ARNE LYNGGAARD JØRGENSEN, gårdejer, født den 23.-3.-1957, søn af Kristian Jørgensen, Sjørslev, bor sammen med Marianne Braad, født den 9.-12.-1960, datter af Alfred Braad. Parret har sønnen Daniel, født den 14.-6.-1983.M.B. er uddannet skiltemaler og ansat ved Kjellerup Kommune.A.L.J. overtog gården den 1.-11.-1981 fra Maren Jensen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. skov og 0,5 ha. er tilplantet med nåletræer.Stuehuset er opført 1960, avlsbygningerne består af stald, lade og maskinhus. På gården er oprettet en ålefarm, der produceres sætteår til videre åleproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, havre og ærter. Der findes 1 traktor og portionstørreri. A.L.J. er medindehaver af "I/S Rnsbak", Sjørslevvej 79.VANDET MOSEVEJ 3, ØSTER VANDET, 8620 KJELLERUP.KARL TH. NIELSEN, landmand, født den 8.-7.-1928, søn af Albert K. Nielsen, gift med Elna Iversen, født den 3.-8.-1931, datter af Martin Iversen, Lærken- feld.K.T.N. overtog gården den 12.- 6.-1962 fra Jens Kristian Kristensen.Ejendomsskyld 530.000. Areal 17,1 ha., heraf 5 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1910, kostald og lade 1935. Gården drives udelukkende medplanteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor.VATTRUPVEJ 6-8, GL. KJELLERUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881790.ERIK NØDGAARD, gårdejer, født den 19.-10.-1944, søn af Dagna og Harald Nød- gaard, Hobro, gift den 18.-10.-1974 med Ulla Hansen, født den 14.-7.-1946, datter af Mina og Aksel Hansen, Langå.U.N. er tilskærer.E.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1967 fra Anders Østermark.Matr. nr. 17e m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 304.000. Areal 21,5 ha., heraf 0,7 ha. mose.Stuehuset er opført 1974, hestestald 1936 og ændret til svin i 1978, stalde opført 1975, 1979 og 1986, desuden er der foderrum fra 1977 og en lade. Gården drives med en svineproduktion på 135 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo til korn.



-208-VATTRUPVEJ 7, GL. KJELLERUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881419.ERIK ANDERSEN, født den 16.-10.-1938, søn af Hansine og Niels Christian Andersen, Bjerringbro, gift den 24.-10.-1964 med Inger Rønning, født den 11.-3.-1944, datter af Karen Margrethe og Peter Rønning, GI. Kjellerup. Parret har børnene: Finn, født den 13.-4.-1965 og Margit, født den 15.-5.-1967.E.A. overtog gården 1.-8.-1966 fra sin svigerfar, Peter Rønning, der købte den i 1926.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, sostald opført 1936, fedestald 1973, farestald og smågrisestald 1979, løbestald 1970, korn og foderrum 1976 og maskinhus 1981. Gården drives med en svineproduktion på 160 søer + opdræt. Der findes 1 gylletank, kornsiloer og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. E.A. ejer og driver desuden Bøgildgårdvej 3.VATTRUPVEJ 9, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881347.NIELS MØLLER NIELSEN (JUST), gårdejer, født den 15.-6.-1906, søn af Ane og Anders Nielsen, Hindbjerg, gift den 15.-11.-1947 med Hilda Agda Marie Laursen, født den 14.-12.-1922, datter af Johanne og Niels Peder Laursen, Levring. Parret har sønnen Anders, født den 10.-8.-1953.H.N. er uddannet på et sagførerkontor.N.M.N.(J). overtog gården den 12.-6.-1947 fra Mary Sørensen.Ejendomsskyld 630.000. Areal 8,3 ha.Stuehuset er opført 1912 og tilbygget 1975, desuden er der lade og stald. Gårdens besætning er på 2 ammekøer + opdræt. 7 ha. af jorden er bortforpagtet, resten bruges som græsning til køerne. Der findes 1 traktor. VATTRUPVEJ 11, "SULTENLURER", KJELLERUP MARK, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-882165.EJNER WILHELM HENRICH MØLLER, boelsmand, født den 18.-5.1922, søn af Gerda Rasali Bojesen og Vilhelm Martin Møller, gift den 14.-3.-1954 med Annelise Svenningsen Pedersen, født den 3.-4.1938, datter af Kristian Pedersen. Parret har børnene: Konrad Kristian, født den 9.-8.-1954og Ruth, født den 28.-10.-1955.E.W.H.M. er handelsmand og forhenværende skraldemand. Han overtog gården den 23.-10.-1950 fra Tage Pedersen.Matr. nr. 14h m.fl. Ejendomsskyld 350.000. Grundskyld 80.000. Areal 8 ha.Stuehusets alder er ukendt, svinestald med lade på loftet er opført 1979. Gårdens besætning er 4 heste, 2 æsler og 3 får. Al jorden er udlagt i græs som slåes til hø. Der findes 1 traktor, der bruges en del maskinstation.VATTRUPVEJ 12, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-882269.CARL JØRN ADAMSEN, gårdejer, født den 13.-4.-1951, søn af Ester og Sigvald Adamsen, Kjellerup, gift den 2.-1 1.-1973 med Jytte Møller Nielsen, født den 2.-11.-1954, datter af Jenny og Kr. Møller Nielsen, Mausing. Parret har børnene: Mariane, født den 16.-2.-1974, Lene, født den 17.-1 1.-1976 og Dorthe, født den 24.-7.-1984.J.M.A. er specialarbejder.C.J.A. overtog gården den 1.-3.-1974 fra sin far, Sigvald Adamsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købt i 1892.Matr. nr. 15b m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er



-209- 6 ha. eng. Desuden er der forpagtet ca. 27 ha.Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1985, kostald opført 1955 og 1974, svinestald 1860 og maskinhuse 1935 og 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Svineproduktionen er på 4 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, kornsiloer med tørreri og halmfyr, der bruges lidt maskinstation.VATTRUPVEJ 16, VATTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880475.JENS THOMSEN, gårdejer, født den 12.-5.-1938, søn af Ida og Peter Thomsen, Vattrup, gift den 19.-1.-1963 med Vita Tørring, født den 18.-3.-1941, datter af Anne og Frode Tørring, Ungstrup. Parret har børnene: Per, født den 24.-2.-1964 og Jan, født den 30.-12.-1966.J.T. overtog gården den 1.-1.-1963 fra sine forældre, Ida og Peter Thomsen, nuværende ejer er mindst 4. generation på gården.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha. og der er forpagtet 3 ha. græs. Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1976, laden er tilbygget i 1927, maskinhus opført 1957 og 1972, kostald tilbygget 1976, og staklade opført 1972, desuden er der en svinestald, garage og værksted. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 6 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og kornsilo med tørreri, der bruges lidt maskinstation.VATTRUPVEJ 17, "VATTRUP LUNDGÅRD", VATTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 881044.POUL ERIK KALLESTRUP NIELSEN, gårdejer, født den 21.-7.-1939, søn af Marie og Frederik Nielsen.P.E.K.N. overtog gården den 19.-9.-1972 fra forældrene, Marie og Frederik Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1907.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 208.200. Areal 17,2 ha.Stuehuset er opført 1895 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1897 og ændret til køer i 1969, svinestald opført 1920 og 1936, maskinhus 1924 og staklade 1970 og 1980. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 køer + opdræt, svineproduktionen er på ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. VATTRUPVEJ 19, "MALLING- GÅRD", VATTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881379.CARL RASK, gårdejer, født den 29.-9.-1916, søn af Carla og Christian Rask, Thorning, gift den 1.- 6.-1944 med Kirstine Petersen, født den 19.-11.-1919, datter af Marie og Marius Pedersen, Hmge. Parret har børnene: Kristian, født den 13.-5.-1947, Knud, født den 5.-5.-1950, Ejner, født den 18.1.-1952 og Ole, født den29.-11.1954.C.R. overtog gården i 1943 fra Kristian Degn.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 397.600. Areal 30 ha. Stuehuset er opført 1875 og restaureret senere, staldene blev ændret til svin i 1970, lade og maskinhus opført 1987, nye svinestalde opført 1977, 1978 og 1986. Gården drives med en svineproduktion på 50 SPF-søer + opdræt, besætningen er et avls-



-210- center. Bedstefaderen begyndte med avlscenter i 1903, der er i årenes løb solgt ialt 10.000 avlsgrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer og gastæt silo. På gården er ansat 1 fast medhjælper.VATTRUPVEJ 39, "BØGEHOLM", KÆRSHOLM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880942. JOHANNES SALHØJ RASK, gårdejer, født den 14.-12.-1958, søn af Gitte og Ove Rask, Thorning, gift den 2.-7.-1983 med Anita Møldrup Christensen, født den 1.-7.-1963, datter af Karen og Svend Christensen, Hvam. Parret har børnene: Nadja, født den 2.-11.-1983 og Daniel, født den 21.-4.-1986.A.M.R. er kontorassistent.J.S.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1984 fra Arne B. Sørensen.Areal 18 ha., desuden er der forpagtet 48 ha.Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1973, lade opført 1906, svinestald 1973, 1985 og 1986. Gården drives som avlscenter med 40 SPF-søer, det er planen at udvide til ca. 100 søer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og frøgræs. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo til korn.VESTERHEDE 1, "DUEMOSEGÅRD", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881096. KARL ERIK SKJÆRBÆK OLESEN, gårdejer, født den 23.-4.-1932, søn af Kristen Olesen, Isenvad, gift den 1.-12.-1965 med Anne Mane Bach, født den 24.-10.-1935, datter af Ole Bach, Rødding.K.E.S.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Mane Jensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 424.200. Areal 32 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1912 samt maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer + opdræt, desuden er der ca. 15 stk. kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri, halmfyr og udmugningsanlæg.

tog gården den 21.-8.-1987 fra Sten Nielsen.

VESTERHEDE 2, "LEVRINGGÅRD", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-883413.KARSTEN KIRKETERP JENSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1961, søn af Ole Kirketerp Jensen, Hadsten, gift den 7.-6.-1986 med Helle Borregaard Jensen, født den 21-9.-1961, datter af Erik Borregaard, Randers. Parret har sønnen Lars, født den 13.-3.-1986. K.K.J. har været på Lægård og Vejlby landbrugsskoler. Han over-Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 902.700. Areal 77,8 ha., heraf 1 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1871 og gennemrestaureret i 1975, stalde opført 1858, 1905, 1928, 1930 og 197 3, lade 1858 og maskinhus 1969, desuden er der en fodermesterbolig fra 1877, som er gennemrestaureret. Gården drives med en svineproduktion på 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 4 traktorer, gennemløbstørreri og plantørringsanlæg, der er fodringsanlæg og udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og desuden bruges der maskinstation.



-211- VESTERHEDE 5, LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881832.AGNER VIGGO HANSEN, gårdejer, født den 18.-4.-1940, søn af Hans ^Hansen, Hinge, gift den 8.-11.-1969 med Tove Sørensen, født den 5.-5.-1948, datter af Otto Sørensen, Brakker. Parret har børnene: Pernille, født den 5.-2.-1972, Ernst, født den 2.-4.- 1974 og Mette, født den 20.-3.- 1979.A.V.H. har været på VejlbyLandbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1969 fra Jacob Thisted.Matr. nr. 13b m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 286.900. Areal 22,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1976, stalde 1948 og 1970, lade 1948, maskinhus 1978 og foderhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 1 indendørs køresilo og 1 udendørs køresilo til ensilage samt rørmalkningsanlæg. A.V.H. er medejer af Hørup Vest Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VESTERHEDE 6, "ENGHOLM", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-881477.SØREN NIELSEN, gårdejer, født den 18.-11.-1914, søn af Kristian Nielsen, Vinkel, gift den 22.-2.-1946 med Erna Pedersen, født den 23.-11.-1923, datter af Otto Pedersen, Kokholm. Parret har børnene: Inge-Lise, født den 24.-12.-1946, Ivan, født den 1.-11.-1949 og Torben, født den 14.-7.-1951.S.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-2.-1946 fra Andreas Odgaard.Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 168.900. Areal 12,5 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret, stalde opført 1898, 1918, 1958 og 1976, lade 1977 og maskinhus 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til høst.VESTERHEDE 10, "HOLM- GAARD", LEVRING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 881277.KRISTEN SVENDSEN, gårdejer, født den 2.-10.-1936, søn af Niels Svendsen, Ilskov, gift den 19.-9.-1964 med Anna Margrethe Benner, født den 15.-6.-1935, datter af Christian Hansen (Benner), Levring. Parret har børnene: Henrik, født den 29.-6.-1965, Ole, født A.M.S. er kontoruddannet, den 9.-6.-1968 og Bjarne, født den 19.-8.-1971.hun er ansat som køkkenmedhjælper ved Kjellerup Sygehusog organist ved Levring Kirke.K.S. har været på Haslev Højskole med landbrugsfaglig undervisning. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra sin svigerfar, Christian Hansen, som overtog gården i 1921, nuværende ejer er 4. generation.Matr. nr. 32. Ejendomsskyld 1.570.000. Grundskyld 169.300. Areal 13,5 ha., heraf 1



-212- ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret, stalde opført 1969 og 1974, lade 1898, maskinhus og garage 1979. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, halmfyr og udmugningsanlæg. K.S. er medejer af Hørup Vest Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VILHELM SKYTTESVEJ 9, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667519.VAGN PAULSEN, gårdejer, født den 21.-3.-1935, søn af Hansine og Johannes Paulsen, Vium, gift den 19.-5.-1960 med Ragnhild Bak, født den 18.-7.-1930, datter fa Dagny og Niels Bak, Demstrup. Parret har børnene: Karsten, født den 30.-4.-1962 og Ina, født den 6.-11.-1964.V.P. har været på Haslev Højskole med landbrugsfaglige kurser, han er tillidsmand i Topsikring, han arbejder som landbrugsmaskinreparatør samt køber og sælger brugte maskiner og er desuden i kredsrepræsentantskabet for MD. Han overtog gården den 1.-6.-1959 fra sin far, Johannes Paulsen, som købte den i 1946.Matr. nr. 18a. Ejendomsskyld 740.000. Areal 15,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1987, stald og lade opført 1908 og moderniseret 1975, maskinhus opført 1964 og 1972 samt garage 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo.VILHELM SKYTTESVEJ 20, VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667578.HANS SKOVBORG, husmand, født den 21.-1.-1919, søn af Kristine og Frands Skovborg, Thorning, gift den 27.-3.-1950 med Ester Salomonsen, født den 8.-3.-1925, datter af Anna og Niels Salomonsen, Thorning. Parret har børnene: Enm, født den 3.-11.-1951, Inger, født den 31.-3.-1955, Keld, født den 21.-4.-1957 og Hanne, født den 23.-12.-1960.H.S. har været på St. Restrup Husmandsskole, har været formand for husmandsforeningen og i Menighedsrådet. Han overtog gården den 20.-10.-1961 fra Kristian Sandbjerg.Matr. nr. lp m.fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 86.000. Areal 8,8 ha., heraf 4 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1923 og moderniseret i 1978, kostald og lade opført 1923 og ændret til stald i 1968, staklade opført 1970 og garage 1978. 4 ha. af jorden er lejet ud. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 taktor, maskinstation bruges til høst. VILHELM SKYTTESVEJ 26, "VIUM VESTERGÅRD", VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667460.AAGE DAVID JENSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1908, søn af Johanne og Svend Jensen, Vium, gift den 20.-10.-1942 med Oline Margrethe Nielsen, født den 3.- 11.-1915, datter af og Ida og Anton Nielsen, Vium. Parret har børnene: Svend Anton, født den 17.-5.-1946, Inger, født den 21.- 3.-1949, Paula, født den 22.-10.-1950 og Jens Peter, født den 28.-3.-1955.AA.D.J. overtog gården i 1938 fra sin far, Svend Jensen, som købte den i 1896.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 183.500. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1908 og senere restaureret, vesterhus opført 1876, lade 1929,



-213- stalde og maskinhus 1942. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, ærter, hvede, raps og hør. Der findes 1 traktor, der bruges en del maskinstation.VILHELM SKYTTESVEJ 28, VIUM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667532.HANS ELMAR JENSEN, gårdejer, født den 25.-12.-1925, søn af Tilda Jensen, Junget, gift den 15.-5.-1953 med Ella Elisa Hansen, født den 28.-2.-1931, datter af Katrine og Niels Rye Hansen, Lysgård. Parret har børnene: Svend, født den 26.-2.-1955, Kjeld, født den 17.-11.-1957, Bo, født den 30.-12.-1965 og Ib, født den 29.-11.-1967. E.E.J. er kantinemedhjælper.H.E.J. er efterlønsmodtager. Han overtog gården den 28.-3.-1953 fra Niels Frederiksen.Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 88.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. mose.Stuehuset er moderniseret i 1974, udbygningerne består af stald og lade samt staklade opført 1960 og svinestald 1967. 3 ha. af jorden er lejet ud. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.VILHELM SKYTTESVEJ 37, "HAGELSGÅRD", VIUM, 8620 KJELLERUP. tlf. 06-667272.SOLVEIG HAGEL PEDERSEN, gårdejer, født den 3.-8.-1955, datter af Dagny og Karl Hagel Hansen, Vium, gift den 2.-10.-1981 med Leif Pedersen, født den 23.- 7.- 1953, søn af Annelise og Jens Pedersen, 0. Hørnum. Parret har en datter, født den 7.-7.-1988. L.P. er projektleder, han er uddannet forstkandidat.S.H.P. er adjunkt. Hun overtog gården den 30.-12.-1983 fra sin far, Karl Hagel Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1932. Matr. nr. 19b m.fl. Ejendomsskyld 1.300.00Ö. Grundskyld 284.700. Areal 27,4 ha., heraf tilkøbt 3,7 ha., der er 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 4,8 ha. Der er lige tilkøbt en ejendom på 48 ha., som ønskes sammenlagt med den nuværende.Stuehuset er opført 1922 og løbende moderniseret, lade og garage opført 1926, stald 1974, maskinhus indrettet 1986 og halmfyrsrum 1987. Gården har en besætning på 6 ammekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er er ærter, raps, byg og havre. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo til korn. Maskinstation bruges til høst.ÆGHØJVEJ 2, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667221.OLE KRISTOFFERSEN, født den 22.-12.-1906, søn af Lars Kristoffersen, Kjellerup, gift med Olga Katrine Bloch, født den 7.-3.-1909, datter af Jens Bloch.O.K.K. døde den 11.-6.-1987.O.K. har været formand for husmandskredsen samt vurderingsmand for DLR i 16 år.Han overtog gården den 26.-3.-1941 fra Bøge Højlund Jensen.Matr. nr. 2u m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Areal 14 ha.Gården er et statshusmandsbrug som blev oprettet i 1939. Jorden er bortforpagter.ÆGHØJVEJ 4, "MELSKOVLUND", MELLEM VANDET, 8620 KJELLERUP, tlf. 06- 664267.BENT LYNGSØ, gårdejer, født den 28.-7.-1929, søn af Anna og Christian Lyngsø, Rødding, gift den 25.-4.-1959 med Karen Margrethe Hansen, født den 13.-9.-1937, datter af Ketty og Jens Anker Hansen, Ebdrup.



-214- Bent Lyngsø er formand for Kjel- lerup og Omegns Landboforening, næstformand i DLG i Thorning samt i repræsentantskabet for regionbestyrelsen i Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården den 1.-3.-1959 fra Christian Thisted.Matr. nr. Ib og 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 300.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 7 ha. eng og 3,5 ha. agerjord. Desuden er der forpagtet 42 ha.Stuehuset er opført 1876 og moderniseret løbende, sidst i 1972, kostald opført 1964 og svinestald 1967, i 1970 nedbrændte resten af de gamle bygninger, som da blev opført med lade og fodercentral i 1971, maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 70 malkekøer og 110 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, plansilo og tårnsilo til korn, køresilo til ensilage og staldvarme til opvarmning til stuehuset. På gården er ansat 2 medhjælpere.ØMOSEVEJ 3, "SKOVSHAAB", 8643 ANS, tlf. 06-870138.HANS ERIK POULSEN, gårdejer, født den 5.-5.-1935, søn af Kristian Poulsen, Frederiksdal, gift den 15.-4.-1961 med Anna Johanne Pedersen, født den 16.-3.-1939, datter af Johannes Emil Pedersen, Ans. Parret har børnene: Kirsten, født den 31.-3.1962, Karin, født den 15.-9.-1964 og Birthe, født den 10.-12.-1970.A.P. er medlem af Grønbæk Menighedsråd.H.E.P. har været på Tommerup Højskole med landbrugsafdeling. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra Søren Farsø Sørensen.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 451.700. Areal 34,8 ha., heraf 2 ha. eng og desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1918 og gennemrestaureret, stalde opført 1918 og 1974, lade 1918 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, plantørreri, gylletank og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ØMOSEVEJ 6, "ENGKJÆRSHOLM", ANS MARK, 8643 ANS, tlf. 06- 870689.ANDERS DØSSING ANDERSEN, gårdejer, født den 22.-5.-1950, søn af Jens Peter Andersen, Ans Mark, gift den 18.-5.-1985 med Anna Dorte Nørskov, født den 7.-1.-1959, datter af Laurits Nørskov, Hinge. Parret har sønnen Jens Peter, født den 6.-10.-1986. A.D.A. er ansat på postkontore-



-215- ret i Kjellerup.A.D.A. overtog gården den 1.-8.-1978 fra sin far, Jens Peter Andersen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1860.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 296.900. Areal 24,8 ha.Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret, stald opført 1969, lade 1950 og maskinhus 1944. Gården drives med en besætning på 8 søer + opdræt, desuden opfedes ca. 30 ungtyre årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, portionstørreri, halmfyr, udmugningsanlæg og A.D.A. er medejer af Mausing Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.ØMOSEVEJ 8, "BJØRNSHOLM", 8643 ANS, tlf. 06-870489.KARL FIHL, gårdejer, født den 10.-4.-1944, søn af Theodor Fihl, Hadsten, gift den 4.-8.-1972 med Kirsten Berit Eriksen, født den 22.-1.-1950, datter af Knud Eriksen, Brønderslev. Parret har børnene: Mette, født den 23.-2.-1973 og Maria, født den 21.-11.-1975.K.B.F. er uddannet husholdningslærer og ansat ved køkkentjenesten ved MD Tulip og Rahbeck Fisk.K.F. har været på Malling Landbrugsskole, er medlem af repræsentantskabet for MD. Han overtog gården den 1.-6.-1972 fra Jens Pedersen.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 557.500. Areal 46,3 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret i 1978/79, stalde opført 1977 og 1978, lade og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 2-3 udendørs køresiloer til ensilage, gylletank og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.ØMOSEVEJ 9, ILLER HUSE, 8643 ANS.ERIK HOVE, gårdejer, født den 14.-6.-1946, søn af Svend Hove, Vejen, gift den 11.-7.-1980 med Helen Christensen, født den 20.-6.-1950, datter af Jørgen Christensen, Sjælland. Parret har sønnen Morten, født den 6.-7.-1973.H.H. er klinikassistent ved Børnetandplejen i Ry.E.H. er uddannet ved Politiet og ansat ved Ordenspolitiet i Århus. Han overtog gården den 1.-4.-1985 fra John Henriksen.Matr. nr. 29a m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 118.000. Areal 11,9 ha., der er forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret 1984/85, lade opført 1908 og stalde 1968. Besætningen er på 6 ammekøer + opdræt af racen Simmentaler, desuden er der 3 avlshopper + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 1 traktor og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.ØMOSEVEJ 10, "VOLDKJÆR- GAARD", ANS MARK, 8643 ANS, tlf. 06870851.AAGE BÆK RØNNING, gårdejer, født den 12.-3.-1953, søn af Ejgil Rønning, Ans, gift den 21.-4.-1984 med Annette Lund Vestergaard, født den 25.-5.-1963, datter af Svend M. Vestergaard, Skovsborg. Parret har børnene: Morten, født den 28.-12.-1983 og Jørgen, født den 7.-4.-1988.A.R. er kontoruddannet og ansatved Brdr. Christensen i Kjellerup.AA.B.R. overtog gården den 1.-12.-1984 fra Bente Brøjner.



-216-Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 135.300. Areal 10,2 ha. Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret 1983/84, stalde opført 1890 og 1962, lade 1890 og maskinhus 1988. Gården drives med en svineproduktion på 4 søer + opdræt, desuden er der 6 fedekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri, der bruges lidt maskinstation.ØMOSEVE3 15, ILLER HUSE, 8643 ANS, tlf. 06-886081.KRISTEN LASSEN NIELSEN, gårdejer, født den 27.-2.-1921, søn af Niels Nielsen, Midstrup, gift den 30.-9.-41 med Esther Bak, født den 9.-3.-1923, datter af Ejner Bak, Serup. Parret har børnene: Per, født den 5.-1.-1942, Eigil, født den 10.-6.-1944 og Niels Einer, født den 23.-7.-1950. K.L.N. har drevet ornecentral i 21 år, tillige har han handlet med smågrise. Han overtog gården den 1.-11.-1943 fra Arne Hjort.Matr. nr. 31d m.fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 65.800. Areal 7,5 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha.Stuehuset er opført 1963, stalde 1964 og 1965, lade 1965 og maskinhus 1976. Oorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.ØMOSEVE3 36, "BIRKEDAL", 8643 ANS, tlf. 06-870031.3OHAN NIELSEN VESTERGAARD LAURSEN, gårdejer, født den 14.-7.-1934, søn af dens Vestergaard Laursen, Iller Hede, gift den 21.-10.-1961 med Margit Boeskov Hansen, født den 8.-12.-1940, datter af Anton Hansen, Ans. Parret har børnene: Rigmor, født den 25.-5.-1965, Jørgen, født den 9.-12.-1967, Lisbet, født den 29.-10.-1969 og Birgit, født den 31.-12.-1970.M.V. er madudbringer for Ans Plejehjem.J.N.V.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra sin far, dens Vestergaard, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.Matr. nr. 22d m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 331.000. Areal 53,3 ha., heraf tilkøbt 21,8 ha., der er 1 ha. mose.Stuehuset er opført 1976, stalde 1931 og 1936, lade 1936 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvidkløverfrø. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri og rørmalkningsanlæg, der bruges lidt maskinstation.ØMOSEVEJ 52, ILLER HUSE, 8643 ANS, tlf. 06-886093.HARRY RASMUSSEN GROTKJÆR, gårdejer, født den 10.-7.-1944, søn af Vagn Rasmussen Grotkjær, Ans, gift den 1.-3.-1969 med Bodil Bak, født den 23.-2.-1951, datter af Egon Bak, Linå. Parret har børnene: Henrik, født den 30.-6.-1969 og Hanne, født den 2.-7.-1970.B.G. er uddannet sygehjælper og ansat på Kjellerup Sygehus.H.R.G. er svinekontrolassistent ved Bjerringbro Svinekontrolforening, han har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1969 fra Laurids Madsen. Matr. nr. 31b m.fl. Ejendomsskyld 1.010.000. Grundskyld 140.300. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1978, stalde 1929 og 1973, lade 1929. Gården drives med en svineproduktion på 35 søer + opdræt. Der findes 1 traktor og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.



-217-ØSTERBRO 1, "VATTRUPGÅRD", VATTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880356.VALDEMAR SIMONSEN, gårdejer, født den 15.-11.-1917, søn af Lisbeth og Viggo Simonsen, Silkeborg, gift den 10.-11.-1956 med Petra Jensen, født den 9.-11.-1924, datter af Karen og Marius Jensen, Gråmose. Parret har børnene: Henning, født den 19.-11.-1957 og Ole, født den 3.-1.-1963.V.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1967 fra Viggo og Vagner Mikkelsen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 242.600. Areal 18 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1967, lade opført 1885, kostald 1905, svi- nestald 1907, kostalden er ændret til søer i 1976 og maskinhus opført 1915 samt kviestald 1938. Gården har en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo og automatisk blandeanlæg, der bruges lidt maskinstation.ØSTER-VANDETVEJ 5, "KIRKEGAARD", 8620 KJELLERUP.SIGURD BERG ANDREASEN, gårdejer, født den 28.-2.-1908, søn af Søren Andreasen, (Krath), Sjørslev, gift den 10.-2.-1932 med Anna Jensen, født den 24.-3.-1911, datter af Jens Jensen, Rødkærsbro.S.B.A. overtog gården den 1.-4.-1928 fra sin far, Søren Andreasen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 153.500. Areal 11,3 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret, alle avlsbygninger, bestående af stalde, lade og maskinhus, er opført 1908. Jorden er bortforpagtet.ØSTER-VANDETVEJ 20, "HØJVANG", SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667223. ERIK LAURITS THANNING, gårdejer, født den 1.-1.-1938, søn af Salsmon Thanning, Eskebjerg, gift den 10.-11.-1962 med Anna Kirstine Thormand Nielsen, født den 28.-11.-1940, datter af Jens Peter Nielsen, Vinderslev. Parret har børnene: Kirsten, født den 19.-9.-1963, Bente, født den 4.-5.-1965, Lis, født den 27.-3.-1967 og Birgit, født den 7.-10.-1977.A.T. er ansat på Solgården i Sjørslev.E.L.T. har været på Tommerum Højskole med landbrugsafdeling. Han overtog gården den 6.-10.-1962 fra Peter Just Nielsen.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 1.320.000. Grundskyld 144.700. Areal 13 ha. Stuehuset er opført 1915, gennemrestaureret og tilbygget 1972, stalde opført 1915, 1935, 1973 og 1975, lader 1935 og 1980 samt maskinhus 1985. Gården drives med en opformeringsbesætning på 30 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, gastæt silo, plantørreri, halmfyr og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst. ØSTER-VANDETVEJ 24, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667196. PAUL ERIK LADEGAARD, gårdejer, født den 27.-10.-1940, søn af Vilhelm Ladegaard, Fur, gift den 2.12.-1961 med Lisbet Jespersen, født den 3.-9.-1937, datter af Sigurd Jespersen, Vium. Parret har børnene: Inge, født den 11.- 7.-1963, Arne, født den 12.-8.- 1965, Søren, født den 25.-3.-1968 og Jens, født den 7.-5.-1972. P.E.L. har været på Haslev Høj-skole med landbrugsafdeling, han er medlem af Kjellerup Kommunalbestyrelse, for-



-218- mand for Sjørslev Menighedsråd, formand for Sjørslev Skolenævn samt bestyrelsesmedlem af Skole og Samfund. Han overtog gården den 9.-11.-1961 fra Andreas Danielsen.Matr. nr. 5L m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 206.000. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret, stalde opført 1915, 1917, 1969 og 1971, lade 1939 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg, desuden bliver stuehuset opvarmet med staldvarme. Maskinstation bruges til høst. ØSTER-VANDETVEJ 30, ØSTER VANDET, 8840 RØDKÆRSBRO, tlf. 06-667974.EGON KRISTENSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1958, søn af Aage Kristensen, Gjern, gift den 9.- 6.-1984 med Helle Jacobsen, født den 13.-11.-1962, datter af Peter Jacobsen, Sahl. Parret har børnene: Kenneth, født den 29.-10.- 1985, Anne, født den 28.-2.-1987 og Jacob, født den 1.-8.-1988. H.K. er uddannet shippingassistent og ansat på Grundfoss i Bjerringbro.E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1984 fra Bjarne Kjeldsen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 165.000. Areal 18,6 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret, stalde opført 1952 og 1979, lader 1916, 1952 og 1988 samt maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 rendegraver, gylletank, 1 vandingsmaskine, rørmalkningsanlæg og opvarmning af stuehuset med staldvarme. Maskinstation bruges til høst.ÅLBORGVEJ 8, GRÅMOSE, 7442 ENGESVANG, tlf. 06-880312.SVEND JOHANSEN, gårdejer, født den 25.-4.-1933, søn af Tinne og Johannes Johansen, Skygge, gift den 14.-7.-1956 med Anne Eskesen, født den 31.-8.-1935, datter af Kristine og Holger Eskesen, Gråmose. Parret har børnene: Ingelise, født den 14.-1.- 1959, Henny, født den 23.-9.-1961, Margit, født den 9.-5.-1968 og Birthe, født den 27.-7.-1971.S.J. overtog gården den 11.-5.-1956 fra Niels Skov.Matr. nr. 2e. Areal 23 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1973, stald opført 1960 efter en brand, maskinhus 1986 og hønsehus 1960. Gården har en besætning på 3 ammekøer med kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, rug, byg og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og kornsiloer. Maskinstation bruges til høst.
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Kirsten Anette, født den 26.-3.-1968.

ÅLBORGVEJ 18, "LILLE GRÅSKOV", GRÅSKOV, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880159.VIGGO LYSDAL, gårdejer, født den 19.-10.-1924, søn af Kirstine og Søren Lysdal, Gråskov, gift den 9.-10.-1957 med Elselise Møller Gravesen, født den 3.-4.-1937, datter af Agnethe og Kresten Gravesen, Troelstrup. Parret har børnene: Søren, født den 7.-6.- 1958, Steen, født den 2.-5.1960, Hanne, født den 2.-7.-1962 ogV.L. overtog gården den 1.-10.-1957 fra sine forældre, Kirstine og Søren Lysdal, som købte gården i 1911.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 250.000. Areal 27,5 ha., heraf 4 ha. frijord.Stuehuset er opført 1852 og restaureret 1967, udbygningerne er opført 1852, maskinhus tilbygget 1960, desuden er der svinestald 1967 og kostald 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅLBORGVEJ 22, KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880840.LEIF SKANDERUP, gårdejer og minkavler, født den 26.-2.-1954, søn af Johanne og Oskar Skanderup, Vejle, bor sammen med Kirsten Christiansen, født den 25.-1.-1956, datter af Emmy og Marius Christiansen, St. Thorup. Parret har børnene: Helena, født den 20.-9.-1973 og Søren, født den 14.-6.-1988.K.C. er kontorassistent.L.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-3.-1984 fra Leo Bøgelund Madsen.Matr. nr. 2as Knudstrup. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 145.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er restaureret 1978, stalden er ændret til pelseri i 1985, minkhallerne er opført 1980 og 1986. Gården drives med en minkproduktion på 600 minktæver, desuden er der 12 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, byg, raps og ærter. Der findes 1 traktor og halmfyr. Der bruges lidt maskinstation og der er ansat 3 pelsningsarbejdere.ÅLBORGVEJ 24, "GAMMELLUND", KNUDSTRUP, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880615.EGON VINTER SØRENSEN, gårdejer, født den 28.-9.-1933, søn af Ellen og Jens Sørensen, gift den 29.-11.-1958 med Birte Marie Sørensen, født den 22.-8.-1939, datter af Inger Dorthea og Elmer Simonsen, Himmerland. Parret har børnene: Kent, født den 2.-4.-1959 og Vinni, født den 17.-11.-1961. E.V.S. er uddannet møbelpolster, han er nu postafløser. Han overtog gården den 1.-7.-1975 fra George Bitsch. Matr. nr. la. Areal 17 ha.Stuehuset er opført 1897 og tilbygget 1977, stald, lade og hestestald opført 1897 og



-220- restaureret 1976, en del af stalden er ændret til møbelpolsterværksted og lager, minkhaller er opført 1986. Gården drives med en minkproduktion på 150 minktæver, der forventes udvidet til 300 tæver, desuden er der 2 avlshopper. Oorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.ÅLBORGVEJ 28, "THORNING SØNDERGÅRD", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880398.BENT DUCH, gårdejer, født den 22.-2.-1934, søn af Helga og Aksel Duch, Thorning, gift den 11.-11.-1961 med Birthe Brix Laursen, født den 18.-6.-1940, datter af Magda og Kristian Laursen, Egebjerg. Parret har børnene: Kirsten, født den 3.-9.-1962, Flemming, født den 29.-9.-1963, Sonja, født den 31.-10.-1969 og Jenny, født den 18.-12.-1970.B.D. er specialarbejder. Han overtog gården den 25.-9.-1968 fra forældrene, Helga og Aksel Duch, som købte gården i 1931.Matr. nr. 2h m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 219.900. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 3 ha. mose, der er ialt 6 ha. mose.Stuehuset er opført efter en brand i 1905 og er restaureret i 1976, stald opført før 1900, svinestald 1956 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, hvede og rug. Der findes 2 traktorer og kornsilo, derbruges lidt maskinstation.

L.S.N. er laborant.

ÅLBORGVEJ 57, THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880239. JEPPE FORSBERG NIELSEN, gårdejer, født den 27.-2.-1946, søn af Else og Kristian Nielsen, Thorning, gift den 5.-6.-1971 med Linda Søndergård Kjeldsen, født den 6.-12.-1948, datter af Poula og Jens Frederik Kjeldsen, Vinderslev. Parret har børnene: Anette, født den 24.-8.-1972, Jens Kristian, født den 17.-5.-1977 og Marlene, født den 28.-3.-1982.J.F.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-5.-1971 fra forældrene, Else og Kristian Nielsen, han er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1914.Matr. nr. Ha m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 275.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 1 ha. eng, der er ialt 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1986, lade 1884, svinestald 1960, kostald 1973 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, plansilo til korn og køresilo til ensilage, der bruges naturgas til opvarmning.ÅLBORGVEJ 62, THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880411. PETER DUCH, gårdejer, søn af Else og Erik Duch, Vium, gift den 14.-1 1.-1970 med Hanne Olesen, datter af Valborg og Anker Olesen, Virklund. Parret har børnene: Alice, Ole og Jørgen.P.D. er i repræsentantskabet for slagteriet. Han overtog gården den 1 3.-4.-1970 fra Vagn Hamme-



-221- rup.Matr. nr. 23c m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld ca. 400.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha.Stuehuset er opført 1978, stalde 1971, 1973 og 1975, halmhus 1976 og maskinhus 1985. Gården drives med en svineproduktion på 115 søer, der opfedes 450 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og gastæt silo.ÅLBORGVEJ 63, "FLINTGÅRD", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880251. GERT LIND THOMSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1957, søn af Oda Teglmand, Viborg, gift den 7.-2.-1987 med Lillian Andersen, født den 11.-3.-1958, datter af Astrid Hamborg, Kolding. Parret har børnene: Michael, født den 26.-6.-1976, John, født den 2.-4.-1979 og Pernille, født den 6.-7.-1982.L.T. er specialarbejder.G.L.T. er chauffør. Han overtog gården den 1.-4.-1984 fra Jens Knudsen. Ejendomsskyld 850.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.Stuehuset er nyrestaureret, kostald ændret til svin i 1984, desuden er der lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor og kornsiloer.ÅLBORGVEJ 66, IMPGÅRD, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667184.OSVALD LYSDAL, gårdejer, født den 27.-8.-1937, søn af Marie og Alfred Pedersen, Ørum, gift den 27.-12.-1986 med Benthe Andersen, født den 13.-9.-1954, datter af Mary og Chresten Andersen, Sinding. Parret har børnene: Heidi, født den 18.-3.-1980, Marie, født den 25.-2.-1982 og Kjeld, født den 20.-2.-1987.O.L. overtog gården i maj 1979 fra Kristian Kristiansen.Matr. nr. 25b m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 153.200. Areal 14,5 ha., heraf 1,5 ha. mose og der er forpagtet 6,6 ha.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1977, kostald opført 1880 og restaureret 1982, desuden er der lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 3 traktorer, markvandingsanlæg, kornsilo med tørreri og genvindingsanlæg for varme, der bruges en del maskinstation.ÅLBORGVEJ 67, "BØGELY", THORNING, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-880533.KRISTIAN LYNDERUP HANSEN, gårdejer, født den 29.-5.-1944, søn af Grethe og Niels Hansen, Hjarmind, gift den 25.-1.-1969 med Bente Marie Vestergaard, født den 18.-8.-1948, datter af Johanne og Henry Vestergaard, Mammen. Parret har børnene: Flemming, født den 29.-8.-1971 og Marianne, født den 18.-4.-1974.K.L.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-10.- 1977 fra Søren Hansen.Matr. nr. 10c m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 241.500. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2 ha. mose. Desuden er der forpagtet 16,5 ha.Stuehuset er opført 1922 og moderniseret flere gange, stald opført 1974, lade 1978 og maskinhus 1974 efter en brand. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 4 traktorer og markvandingsanlæg, der bruges en del maskinstation.ÅLBORGVEJ 71, BANGSHÅB, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667389.OVE SAABYE PEDERSEN, smed, født den 10.-9.-1949, søn af Johanne og Jens P. Pedersen, Frederiks, bor sammen med Ilse Sørensen Post, født den 17.-6.-1952, datter af Else og Svend Post Pedersen, Overlund. Parret har børnene: Espen, født den 20.-4.-1976, Stig, født den 4.-8.-1979 og Dagmar, født den 13.-1.-1988.
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Foto: Kastrup Luftfoto.

Ove S. Pedersen overtog gården den 15.-9.-1975 fra sin far, Jens P. Pedersen, som købte den i 1944.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 111.800. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1870 og restaureret i 1976, lade opført 1870 og ændret til smedie i 1980, stald opført 1952. Jorden er bort- forpagtet.
ÅLBORGVEJ 75, "PAPSØHUS", HVAM, 8620 KJELLERUP, tlf. 06-667487.EJVIND SØRENSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1922, søn af Abe- lone og Søren Sørensen, Horsens, gift den 5.-12.-1948 med Erna Andreasen, født den 28.-9.-1923, datter af Marie og Kresten Andreasen, Knudstrup. Parret har børnene: Henning, født den 13.-11.- 1950, Egon, født den 19.-9.-1952, Karen, født den 24.-6.-1954,Børge, født den 10.-4.-1956, Ove, født den 30.-6.-1958, Benny, født den 10.-12.-1961 og Lone, født den 25.-5.-1967.E.S. overtog gården den 1.-11.-1948 fra Maria og Jens Kr. Kristensen.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1885 og senere moderniseret, stald og lade opført efter en brand i 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og gylletank, der bruges lidt maskinstation.
Alborgvej 76, "højgård", hvam, 8620 kjellerup, tif. 06-667432.JOHANNES GRAUGAARD SCHRIVER, gårdejer, født den 15.-7.-1933, søn af Katrine og Victor Schriver, Fårvang, gift med Grethe Moeslund, født den 26.-2.-1939, datter af Klara og Magnus Moeslund. Parret har børnene: Steen, født den 19.-9.-1960 og Lisbeth, født den 4.-12.-1962.J.G.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra Anders Just.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 247.000. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha. og desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er restaureret i 1978, stald opført 1931 og ændret til ungdyr i 1972, hvor der også blev opført ny stald, lade opført 1900, hønsehus omforandret til garage 1983 og maskinhus opført 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 26 køer + opdræt, det er en SDM-avlsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, gylletank og kornsilo med tørreri, der bruges en del maskinstation.
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TJELE KOMMUNE

VUG i Viborg.

BATUM HEDEVEJ 1, "SØNDER- GAARD", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651045.KNUD SØNDERGAARD LAURITSEN, gårdejer, født den 2.-7.- 1939, søn af Julius Lauritsen, Rødding, gift med Karen Møller, født den 18.-4.-1941, datter af Niels Møller, Roum. Parret har børnene: Alan, født den l.-l.- 1965 og Anita, født den 18.-3.- 1966.K.M. er overlærer og ansat vedK.S.L. er uddannet og ansat ved Politiet. Hanfar, Julius Lauritsen, overtog gården den 1.-1.-1972 fra sinnuværende ejer er 5. generation på gården, som har været islægtens eje siden 1850.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 124.000. Areal 23 ha., heraf 7ha. skov, delvis med juletræskultur, der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1927 og ombygget 1972-1973, udbygninger består af en ældrelade og stald, bygningerne er løbende der findes 1 traktor. blevet moderniseret. Jorden er delvis udlejet,
BATUM HEDEVEJ 2, 8830 TJELE, tlf. 06-651109.GERDA GJEDDE NIELSEN, gårdejer, født den 12.-10.-1919, datter af Jensine Severine og Jørgen Jensen Nielsen, Salsagergård, gift med Verner Hartvig Agergaard Nielsen, født den 3.-1.-1928, søn af Ingrid og Anders Marinus Jensen, Jebjerg.V.H.A.N. døde den 25.-2.-1980, han overtog gården den 1.-3.-1963 fra Ulf Hansen, Rødding.Matr. nr. 6g. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 100.500. Areal 10,7 ha.Stuehuset er opført 1986, udbygningerne fra slutningen af 1800-tallet. Gården drives med hobbydyr af forskellig art, planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. En søn hjælper med markarbejdet.



-2214- BATUM HEDEVEJ 3, 8830 TJELE.PETER CHRISTIAN PEDERSEN MØRUP, tømrer, født den 23.-6.- 1949, søn af Marie og Ole Mørup, Ingstrup, gift med Else Nørskov, født den 15.-7.-1955, datter af Henny og Erling Nørskov, Fårdal. E.M. er hjemmesyerske.P.M. er tømrer. Han overtog gården i november 1973 fra sin svigerfar, Erling Nørskov.Matr. nr. 6d og 6f. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 90.000. Areal 10,3 ha., heraf 1 ha. plantage.Stuehuset er opført 1974. Jorden er bortforpagtet, på gården er der 1 traktor og halmfyr.BATUM HEDEVEJ 5, 8830 TJELE, tlf. 06-651116.ERLING NØRSKOV, landmand, født den 13.-9.-1928, søn af Anine og Jørgen Nørskov, gift med Henny Christensen, født den 25.- 3.-1935, datter af Lisbeth og Chresten Christensen. Parret har børnene: Anni, født den 1.-1.-1954, Else, født den 15.-7.-1955, Stella, født den 7.-12.-1964, Trine, født den 21.-5.-1966 og Sanne, født den 18.-3.-1969.E.N. er driftsleder for Indkøbsforeningen og tillidsmand hos Topsikring. Han overtog gården den 1.-11.-1957 fra sin far, Jørgen Nørskov, som købte den i 1922.Matr. nr. 6c. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 118.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1968, svinestald og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug, havre og raps. Der findes 1 traktor samt kornsilo og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst samt en del af markarbejdet. På gårdens arealer er der en del gravhøje, kaldet Vanhøje.

al 10,5 ha., heraf 1 ha. plantage, der er forpagtet

BATUM HEDEVEJ 6, "HØJVANG", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06- 651264.LEIF DUELUND, gårdejer, født den 10.-11.-1945, søn af Viliam Duelund.L.D. arbejder på fryseboksfabrik. Han overtog gården den 1.-1.-1975 fra sin far, V. Duelund, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. If. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 88.000. Are- 6 ha.Bygningerne er opført i 1900, 1948 og 1960. Gården drives med en kødkvægsbesætning af Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor.



-225-BATUM HEDEVEJ 8, 8830 TJELE, tlf. 06-651183.JØRGEN HAUGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 18.-5.-1965, søn af Vera og Svend Haugaard Pedersen.J.H.P. overtog gården den 8.-4.-1988 fra Ida og Jacob Madsen, Rødding.Matr. nr. 2e og lau. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 400.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.Stuehuset er opført 1972, svinestald og lade 1881, kostald 1954 og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 15 køer, 3 kvier og 3 kalve, dyrene er af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. På gårdens arealer er der en fredet gravhøj.BATUM HEDEVEJ 10, BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06-651135.ARNE BAK, landmand, født den 12.-3.-1932, søn af Frans Bak, Højbjerg, gift med Jytte Thisted, født den 17.-1.-1942, datter af Christian Thisted, Vandet. Parret har børnene: Mette, født den 26.- 3.-1968 og Frans, født den 16.- 3.-1972.J.B. er hjemmesygeplejerske i Tjele Kommune.A.B. er avisbud for Viborg Stiftfolkeblad. Han overtog gården i oktober 1965 fra Th. Kjærsgaard.Matr. nr. 5k m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 156.800. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.Gårdens bygninger består af stuehus, stald og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gårdens arealer er der 3 gravhøje, kaldet Vanhøje.BATUM HEDEVEJ 14, "VANHØJ- GAARD", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06-651009.HENNING SØRENSEN, gårdejer, født den 11.-10.-1951, søn af Henry Sørensen, Løgstrup, gift med Ruth Meller, født den 26.-4.-1953, datter af Niels Meller, Vrold. Parret har børnene: Michael, født den 4.-3.-1975, Allan, født den 29.-5.-1977 og Troels, født den 14.-4.-1987. 17.-1.-1975 fra Henry Samuelsen.H.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården denMatr. nr. 7c m.fl. Ejendomsskyld 1.690.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1896 og tilbygget 1936, stald og lade opført 1896, stald 1978 og lade, 19787 1982 og 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 49 køer + opdræt, alle af racen SDM, tyrekalvene sælges som små. Der findes 2 traktorer, malkestald, 2 gylletanke og indendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til høst.BATUM HEDEVEJ 20, BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06-651259.EJNER VISTISEN, landmand, født den 2.-4.-1950, søn af Henry Vistisen, Viborg, gift med Anna Tranders, født den 16.-10.-1952, datter af Peter Tranders, Sparkær. Parret har børnene: Karina, født den 7.-12.-1971 og René, født den 21.-3.-1978.
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Foto: Kastrup Luftfoto.

Ejner Vistisen arbejder på Viborg Korn. Han overtog gården i forpagtning i november 1971, nuværende ejer er Mads Lauersen, Viborg.Areal 1 ha., desuden er der for- pagtet 8 ha. mark og 6 ha. eng. Stuehusets alder er ukendt, stalden er opført i 1960, desuden er der en lade. Gården drives med en kvægproduktion af fedekalve og kvier, desuden er der nogle søer med smågrise. Der findes 2 traktorer.BAVNEHØJVEJ 7, "ØSTERVANG", 8830 TJELE.HANS HØGH PEDERSEN, gårdejer, født den 26.-3.-1935, søn af Valborg og Thomas Høgh Pedersen, Auning, gift den 17.-5.-1958 med Anne Schmidt, født den 21.-1.- 1937, datter af Petrina og Holger Schmidt, Basballe.H.H.P. er kirkesanger, han er formand for Menighedsrådet i Vor- ning. Han overtog gården den 1.- 7.-1964 fra Aage Møller.Matr. nr. Ha m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 300.000. Areal 22,8 ha.,heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført 1927, stald og lade ligeledes 1927, stald 1971 og maskinhus 1975 og 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 225 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 roesåmaski- ner, portionstørreri, kornsiloer og 1 vindmølle. BAVNEHØJVEJ 9, "KRAGEHØJ", 8830 TJELE, tlf. 06-451159.SØREN PEDERSEN, gårdejer, født den 28.-1.-1960, søn af Ane og Møller Pedersen, Mollerup, gift med Anne-Mette Andersen, født den 23.-8.-1961, datter af Grethe og Svend Andersen. Parret har datteren, Louise, født den 4.-8.1986.A.M.P. er pædagogmedhjælper. S.P. overtog gården den 1.-12.- 1985 fra Christen Brixen.Matr. nr. Id. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 217.000. Areal 9,8 ha., heraf 0,5 ha. mose og beplantning, hvorpå der er en fredet gravhøj.Stuehuset er opført 1930, stald og lade ligeledes 1930 og tilbygget 1960. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 6 polled Hereford-køer + opdræt, 6 får + opdræt af racen Oxforddown samt 4 søer, hvorfra smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der findes 1 traktor samt plantørringsanlæg.



-227- BAVNEHØJVEJ 10, 8830 TJELE, tlf. 06-451096.JENS PETER THOMSEN, gårdejer, født den 19.-8.-1937, søn af William Thomsen, Kistrup, gift den 9.-6.-1962 med Bodil Kristine B. Køldorf, født den 10.-8.-1940, datter af Rigmor Køldorf, Skive. Parret har datteren Birgit, født den 7.-9.-1962.B.K.T. arbejder ved Mejeriselskabet Danmark.J.P.T. er civil brandmand i Tjele Brandvæsen. Han overtog gården den 24.-10.-1962 fra Esper Bach.Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 172.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 2 ha-Stuehuset er opført 1931, stald og lade ligeledes 1931 og maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 17 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden opfedes ca. 70 slagtesvin. Der findes 2 traktorer og 1 kornsilo.BAVNEHØJVEJ 17, "GRANLY", 8830 TJELE, tlf. 06-451654.FRANK VIGER-LARSEN og ÄSE DITLEFSEN, gårdejere. Parret har datteren Christine, født i 1982.Begge ægtefæller er agronomer. De overtog gården den 1.-5.-1988 fra Gunner Christensen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 835.000. Grundskyld 135.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, staldbygningerne ligeledes 1880, stald 1960 og stålbuehal 1982. Gården drives som hjortefarm med krondyr. Der findes 1 traktor.BAVNEHØJVEJ 18, 8830 TJELE, tlf. 06-451647.JUST BAY, gårdejer, født den 6.-1.-1935, søn af Margrethe og Jens Søgård Andersen Bay, gift den 16.-5.-1959 med Dagny Lind Kristensen, født den 5.-9.-1935, datter af Anna Kathrine og Jens Lind Kristensen, Vidstrup. Parret har børnene: Marianne, født den 22.-6.-1960, Jens, født den 21.- 8.-1963 og Lise Lotte, født den 8.-5.-1970.J.B. arbejder ved Fårup Korn og Foderstof. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra Poul Møller, Stevnstrup.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 108.000. Areal 9,6 ha., heraf 1,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, stald og lade ligeledes 1912. -Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.BAVNEHØJVEJ 21, "MORTENSMINDE", 8830 TJELE, tlf. 06-451288.AAGE AXELSEN, gårdejer, født den 24.-10.-1912, søn af Anne Kirstine og Marinus Axelsen, gift den 25.-11.-1937 med Kirsten Marcussen, født den 30.-11.-1910, datter af Anne og Kristian Marcussen, Hvam. Parret har datteren Anne Marie, født den 2.-10.-1942.



-228-K.A. døde i 1971.AA.A. overtog gården den 1.-5.-1957 fra sin far, Marius Axelsen, gården har været i slægtens eje siden 1850.Matr. nr. 5g m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 164.600. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. eng og 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1911, kostald 1930 og tilbygget 1965, lade opført 1934 og 1970 samt maskinhus og garage 1962. Oorden er forpagtet ud. Der findes 1 traktor samt 1 plansilo. BAVNEHØJVEJ 22, "SVINGOM", 8830 TJELE, tlf. 06-451177.HANS SCHACH PEDERSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1925, søn af Vilhelmine og Per S. Pedersen, gift den 20.-4.-1957 med Gudrun Elgård Jensen, født den 30.-3.- 1933, datter af Anna Mary og Jens Jensen, Vorning. Parret har børnene: Jytte, født den 12.-8.- 1957, Karin, født den 15.-1.-1959 og Henrik, født den 27.-12.-1965. G.E.P. har udearbejde.H.S.P. overtog gården den 1.-2.-1958 fra Oluf Andersen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Areal 14,2 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, lade ligeledes 1912 og kostald 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor.BAVNEHØJVEJ 24, "VESTERVANG", 8830 TJELE, tlf. 06-451189.INGA FRUERGAARD THORSEN, gårdejer, født den 9.-4.-1933, datter af Anna Fruer- gaard Pedersen, gift den 27.-5.-1955 med Niels Peter Thorsen, født den 28.-11.-1928, søn af Karla Thorsen, Hem. Parret har børnene: Birgit, født den 20.-4.-1956, Steen, født den 12.-5.-1958, Bjarne, født den 8.-12.-1961, Dorit, født den 13.-11.-1963, Jonna, født den 1.-12.-1965 og Janni, født den 7.-3.-1975.N.P.T. døde den 6.-11.-1986. Han overtog gården i 1955, da den blev udstykket fra en gård tilhørende Jens Klith.Matr. nr. 4L m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. skov.Alle bygningerne, bestående af stuehus, stald og lade, er opført i 1955. Jorden er bortforpagtet.BAVNEHØJVEJ 29, 8830 TJELE, tlf. 06-451675.KRISTIAN MOTH, gårdejer, født den 21.-11.-1914, søn af Anna og Kresten Moth, Holmgård, gift den 29.-8.-1937 med Petrea Alstrup, født den 15.-8.-1914, datter af Marie og Hans Alstrup. Parret har børnene: Margit, født den 1.-1.-1938, Else, født den 27.-5.- 1942, Gerda, født den 7.-10.-1945, Carl, født den 27.-1.-1952 og Herdis, født den 11.-8.-1955.K.M. overtog gården den 12.-7.-1949 fra sine svigerforældre, Marie og Hans Alstrup, gården har været i slægtens eje fra før 1807.Areal 20 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 15 ha. eng.



-229-Stuehuset er opført før 1807 og moderniseret flere gange, udhusene er ligeledes opført før 1807, stald, lade og maskinhus i 1970. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer, slagtesvinene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 2 mejetærskere samt 1 plansilo. BIGUM HUSE 1, BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 06-690340.LEIF JENSEN, traktormontør, født den 15.-10.-1956, søn af Harry Jensen, Øls, gift med Alice Schrum, født den 28.-10.-1960, datter af Marius Schrum, Vals- gaard. Parret har datteren Heidi, født den 30.-1.-1988.A.J. arbejder på en planteskole. L.J. er traktormontør i Viborg. Han overtog gården den 1.-7.-1982 fra Karen og Jon Bundgaard.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 95.000. Areal 9,4 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1930, svinestald og lade 1950, fyrrum 1955 og maskinhus 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps.Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.BIGUM HUSE 4, "SØHOLT", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 06-690097. OTTO KASTBERG, boelsmand, født den 27.-3.-1923, søn af Jens Kastberg, Bigum, gift med Henny Bach Mikkelsen, født den 15.-8.- 1928, datter af Holger Mikkelsen, Arhus. Parret har børnene: Helle, født den 26.-6.-1963, Søren, født den 18.-8.-1966 og Tinna, født den 20.-7.-1972.O.K. har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården iforåret 1957 fra sin far, Jens Kastberg, som købte den i 1919.Matr. nr. 4c. Ejendomsskyld 600.000. Areal 9,5 ha., heraf 4 ha. skov og bakker.Stuehuset er opført 1900, maskinhus 1918 og stald 1964. Jorden er delvis lejet ud.Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsiloer. BIGUM HUSE 5, BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 06-690005.HOLGER KRISTOFFERSEN, husmand, født den 18.-4.-1916, søn af Kristoffer Kristoffersen, Bigum, gift med Ellen Vinther, født den 4.-2.-1916, datter af Peter Vinther, Lee. Parret har børnene: Erik, født den 15.-4.-1937, John, født den 9.-2.-1941, Ulla, født den 23.-5.-1944, Finn, født den 1.-11.-1948, Gitte, født den 29.- 7.-1951 og Gert, født den 9.-9.- 1959.



-230-H.K. har været i bestyrelsen samt kredsformand for Vammen-Lindum-Sjørring Husmandsforening. Han overtog gården den 1.-11.-1937 fra sin far, Kristoffer Kristoffer- sen.Matr. nr. 12c m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 2 ha. eng og 1,6 ha. skov.Stuehuset er opført 1908, lade ligeledes 1908, stald 1945 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BJERRINGHOLMVEJ 14, "BLOMSTERGÅRDEN", 8830 TJELE, tlf. 06-651288.VILLY MOUGAARD, gartner, født den 21.-3.-1953, søn af Marie og Hans Peter Mougaard, gift med Jeanette Hvid Johannesen, født den 19.-3.-1959, datter af Ninna og Børge Hvid Johannesen. J.H.M. er hjemmehjælper i Viborg.V.M. er medlem af specialudvalget af gartnernes afsætningsudvalg. Han købte halvpart i gården den 31.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, idet hans oldefar overtog gården i ca. 1880.Matr. nr. dele af 4cmf. Areal 27 ha., heraf ca. 7 ha. skov og 1 ha. beplantning.Stuehuset er i 1978 bygget af Villy Mougaard på hans halvpart
Blomstergården af gården. Drivhusene er opført i1974, 1979 og 1986. V.M. har en fårebesætning på 15 moderdyr af racerne Texel og Shropshire. Planteproduktionens salgsafgrøder er fuchsia og stauder, desuden satses der på en blomsterpark på ca. 1 ha. Der findes markvandingsanlæg til hele ejendommen og halmfyr. På årsbasis er der 1 fast medhjælper.BJERRINGHOLMVEJ 14A, "BLOMSTERGÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06-651087.HANS PETER MOUGAARD, gårdejer, født den 4.-11.-1920, søn af Sørine og Ole Mougaard, gift med Marie Mikkelsen Kokholm, født den 4.-8.-1932, datter af Bodil og Niels Mikkelsen.H.P.M. overtog gården den 11.-12.-1947 fra sin far, Ole Mougaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, i 1977 blev halvdelen af gården frasolgt til sønnen, Villy Mougaard.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 93.650. Areal 27 ha., heraf tilkøbt ialt 12,5 ha., der er 4 ha. eng og 1 ha. beplantning.Stuehuset er opført 1917, kostald 1830, svinestald 1890, lade 1952 og maskinhus 1975. H.P.M. har en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk., desuden er der 3 malkekøer og 11 kvier. Der findes 2 traktorer, kornsilo samt vandingsanlæg til hele ejendommen. Gården drives med hjælp fra maskinstation.BROBJERGVEJ 8, "BROBJERGGAARD", 8830 TJELE, tlf. 08-544122.GEORG VAGN NIELSEN, født den 21.-4.-1930, søn af Vagn Nielsen, Brobjerggaard, gift den 15.-9.-1957 med Birthe Laustsen, født den 18.-3.-1931, datter af Ejner



-231- Laustsen, Skals. Parret har børnene: Ole Vagn, født den 3.-8.- 1958, Kristian Vagn, født den 23.- 10.-1961 og Birgitte Vagn, født den 11.-10.-1966.Georg V. Nielsen har været på Vejlby Landbrugsskole, 2 år i Amerika og overtog gården den 1.-8.1965 fra sin far, Vagn Nielsen, som overtog den i 1925. Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 3.100.000. Grundskyld 771.200. A- real 82 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1892 og gennemrestaureret, stalde opført 1892, 1927, 1935, 1955 og 1972, lader 1938, 1951 og 1982, maskinhus 1951, kartoffelhus 1978 og fodermesterbolig 1939. Gården drives med en fåreproduktion på 60 moderfår + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter, rajgræs, frø og kartofler, der sælges til De danske Spritfabrikker. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kartoffeloptagere, 1 vandingsmaskine, plantørreri, gennemløbstørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper. G.V.N. ejer og driver også Hobro Landevej 170.BURREHØJVEJ 27, FOULUM, 8630 TJELE.OVE VESTERGAARD, gårdejer, omtales under Nedergårdsvej 6, Tjele.O.V. overtog gården i 1978 fra Alfred Christensen, nuværende e- jer er 5. generation på gården. Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 86.700. Areal 7 ha.Bygningerne består af et ældre stuehus, stald, lade og hønsehus. Ejendommen drives sammen med Nedergårdsvej 6, Foulum. BYSTÆVNET 5, "ELMEGÅRD", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 651035.SVEND E. JENSEN, landmand, født den 30.-9.-1932, søn af Niels Jensen, Nr. Nissum, gift med Minna Jensen, født den 11.-3.-1938, datter af Niels Andersen, Ginne- rup.M.J. er bankfunktionær i Viborg. S.E.J. er kontorfunktionær i Viborg. Han overtog gården i maj 1960 fra Søren Bisgaard Thybo.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 405.400. Areal 77 ha., heraf 5-6 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og 1915, kostald og lade 1915, s vinestald 1966 og maskinhus 1976. Gården drives med avlsheste, besætningen er på 9 Oldenborger rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, græsfrø og ærter. Der findes 2 traktorer, 1



-232- mejetærsker, gylletank, kornsilo med tørreri samt plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. BYSTÆVNET 7, "SALTENGÅRD", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 651121.ANKER BRØNDUM LAURITSEN, gårdejer, født den 2.-5.-1951, søn af Jens Peder Brøndum Lauritsen, gift med Ruth Emma Kristensen, født den 14.-7.-1954, datter af Svend Aage Kristensen.A.B.L. overtog gården i april 1977 fra sin far, Jens Peder Brøndum Lauritsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 7a 16e m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 257.300. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført 1918, kostald, lade og svinestald 1937, en gammel hestestald 1876 og maskinhus 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 27 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 110 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med portionstørreri samt silo til ensilage. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BYSTÆVNET 19, "ENGGÅRDEN", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 651134.GITTE SØRENSEN, gårdejer, født den 26.-5.-1937, datter af Mary og Evald Offersen, Kvorning, gift med Kaj Sørensen, født den 4.-4.- 1930, søn af Charlotte og William Sørensen, Thisted.G.S. er dagplejemor.K.S. døde den 5.-7.-1984. Han overtog gården i juli 1973 fra Axel Nielsen, Viborg.Matr. nr. 4m m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 225.000. Areal 25 ha., heraftilkøbt 5 ha., der er tilplantet 0,5 ha.Stuehuset er opført 1966, lade 1858 og restaureret 1958, stald opført 1960 og renoveret 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, 4 kornsiloer med korntørringsanlæg. Sønnen Peter er medhjælper på gården, han ønsker at købe halvpart i den, desuden bruges der lidt maskinstation.BYSTÆVNET 23, "GRANLY", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06-651140.ERNST MADSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1947, søn af Anne og Christian Madsen, Batum, gift med Rosette Furer, født den 8.-2.-1956, datter af Katharina og Ernst Furer, Schweitz.E.N. er i regnskabsudvalget og kvægavlsudvalget i Viborg Amt. Fra faderens død i 1968 har E.M. været medhjælper på gården, indtil han købte den den 1.-1.-1977, Nuværende ejer er 4. generation på gården, som er udstykket fra Batumgård i 1872. Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 207.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. eng og 2 ha. træer, desuden er der forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført 1975, kostald 1978, maskinhus og fouragerum 1981 samt ungdyrstald 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 42 køer + tillæg, alle af



-233- racen SDM, desuden opfedes ca. 300 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 2 gylletanke, kornsilo med koldt lufts tørring samt plansilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der jævnligt en medhjælper om sommeren. BYSTÆVNET 27, "SKOVGÅRD", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 699210.JOHANNES JENSEN, gårdejer, født den 27.-1.-1921, søn af Karen Marie og Jens Jensen, gift med Grethe Lund, født den 24.-6.- 1931, datter af Dagny og Michael Lund, Vranum.J.J. overtog gården fra sin far, Jens Jensen, den har været i slægtens eje siden 1874.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld830.000. Grundskyld 235.000. Areal 30 ha., heraf 9 ha. plantage.Stuehuset er opført 1880, kostald 1912 og lade 1925. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af racen RDM, desuden er der 5 søer, slagtesvinene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

CATRINEVEJ 24, "HØJGAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690155.ERVING LARSEN, født den 2.-7.- 1929, søn af Thorvald Larsen, Veggerslev, gift med Aase Møl- gaard, født den 17.-3.-1934, datter af Gothard Mølgaard, Jattrup. Parret har børnene: Jens Jørgen, født den 27.-2.-1959, Kurt, født den 23.-9.-1961 og Birthe, født den 2.-5.-1964.AA.L. arbejder på et plejehjem.E.L. arbejder som murerarbejdsmand, han har været på Malling Landbrugsskole og overtog gården den 10.-12.-1971 fra Gunner Lassen.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 990.000. Areal 13,8 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1931, stald og lade 1931-1932, maskinhus 1974 og garage 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, raps, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer og korntørringsanlæg med siloer. Maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

DRØWTEN 15, "AALBORGHØJ". LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08- 544354.VERNER SMED, husmand, født den 7.-6.-1933, søn af Herman Smed, Durup, gift med Anna Boe Christensen, født den 28.-5.-1937, datter af Christian Boe Christensen, Thorup. Parret har børnene: Gert, født den 8.-7.-1957, Karin, født den 6.-7.-1958, Ulla, født



-2314-den 12.-6.-1959 og Sten, født den 22.-6.-1960.V.S. har været i bestyrelsen for Vammen-Lindum-Bigum Husmandsforening. Han overtog gården i april 1957 fra Anne og dens Lund.Matr. nr. 20a m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 164.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5,5 ha. eng. Stuehuset er af ældre dato, men ombygget i 1972, kostald opført 1969 samt maskinhus og lade 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden produceres der ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der findes 3 traktorer, gylletank og plansilo med tørreri. DRØWTEN 32, LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544210.GERARD JAN COENEN, agronom, født den 2.-2.-1956, gift med Anna Sofie Lindholt, født den 16.-4.-1959. Parret har datteren Helene, født den 11.-2.-1987. A.S.L. er uddannet agronom. G.J.C. arbejder ved Statens Husdyrbrugsforsøg i Foulum. Han overtog gården i november 1985 fra Aage Lind.Matr. nr. 32k m.fl. Areal 9 ha.Stuehuset er opført 1880, stalde 1945, 1959 og 1978 samt maskinhus 1945. Gården drives som hestestutteri og besætningen er på 5 Haflinger. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.DRØVTEN 46, "KIRSTINELUND", LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08- 544149.PETER BJERREGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 17.-6.- 1924, søn af Niels Bjerregaard Pedersen, Vissing, gift med Helga Eriksen, født den 12.-4.-1933, datter af Viggo Eriksen, Skellerup. Parret har børnene: Inger, født den 21.-2.-1953, Kirsten, født den 28.-10.-1958 og Niels Jørgen, født den 24.-1.-1967.P.B.P. har været i bestyrelsen for Onsild Mejeri, desuden er han i ligningskommissionen. Han overtog gården den 1.-8.-1958 fra Svend Greve.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17,7 ha., heraf 4,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført 1896, stalde 1927, 1968 og 1979, lade 1970 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, gylletank samt kornsiloer.ENGHAVEVEJ 21, "SØLYST", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651119.BENNY KOLKUR, smedesvend, født den 2.-4.-1955, søn af Jens Peter Kolkur, Hilstrup, gift med Helle Vind, født den 26.-9.-1958, datter af Rasmus Vind, Ingstrup Mølle. Parret har sønnen Michael, født den 2.-7.-1984.H.K. er under uddannelse på EFG-levnedsmiddellinien.



-235- Benny Kolkur er ansat som smed på en maskinstation. Han overtog gården den 31.-12.-1976 fra sin far, Jens Peter Kolkur.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld 535.000. Grundskyld 90.000. Areal 16,7 ha., heraf 3 ha. skov og bakker samt 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1961, stald og lade 1961 og et hønsehus 1940. Jorden er lejet ud, der findes 1 traktor.
ENGHAVEVEJ 27, "LANGAGERGAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699220.NIELS JUST, landmand, født den 18.-5.-1923, søn af Laust Just, Thorning, gift med Inga Andersen, født den 17.-9.-1927, datter af Søren Andersen, Haundal. Parret har børnene: Gynna, født den 27.-2.-1951, Vivian, født den 31.-5.-1953 og Per Kenton, født den 13.-6.-1957.I.J. arbejder på kennelen og ellers med blomsterbinding.N.J. overtog gården i maj 1972 fra Niels Jakobsen.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 130.000. Areal 21 ha., heraf 5 ha. tilplantet med juletræer.Stuehuset er opført 1914, tilbygget og moderniseret 1972-1973, lade opført 1914, svinestalde 1968 og 1970, de er senere ændret til hundekennel, desuden er der et maskinhus opført i 1981. Gården drives med hundekennelen "Sønæs", hunderacen er Golden Retriver. Jorden er delvis udlejet, der findes 2 traktorer.ENGHAVEVEJ 34, RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651330.VILLY VINTHER, politiassistent, født den 15.-9.-1951, søn af Hans Vinther, Purhus, gift med Marianne Veje, født den 8.-10.-1953, datter af Jørgen Veje, Estvad.M.V. er uddannet sygehjælper.V.V. er ansat ved Politiet i Viborg. Han overtog gården den 1.-7.-1981 fra Anni Zepernick.Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 350.000. Grundskyld 58.000. Areal 5,5 ha.Stuehuset er af ældre dato og med bindingsværk og stråtag, stald og lade opført 1870, desuden er der en yngre bygning, der bruges som værksted. Gårdens besætning er på 5 heste, 2 Belgier-følhopper og 3 Dansk Varmblod, hestene benyttes til avlsarbejde. Der findes 1 traktor.ENGHAVEVEJ 36, "EMMASLUND", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06- 651015.SVEND ERIK PEDERSEN, socialpædagog, født den 28.-9.-1958, søn af Jens Kr. Pedersen, Gjerlev, gift med Betty Marna Hove, født den 20.-1.-1950, datter af Henry Hove, Skyum.B.M.P. er lærer.S.E.P. arbejder som socialpædagog i Viborg. Han overtog gården den 1.-12.-1984 fra Aksel Graversen.Matr. nr. 15b m.fl. Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld 34.400. Areal 6 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1897 og senere tilbygget, stald opført 1914, maskinhus og lade



-236- 1927. Gården drives med en besætning på 11 moderfår + lam, alle af racen Gotlandsk Pelsfår, desuden er der 1 Belgier-hest, der drives også en del biavl. Planteproduktionens salgsafgrøder er økologisk korn og grøntsager. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ENGHAVEVEJ 40, RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651118.SVEND HAUGAARD PEDERSEN, husmand, født den 21.-7.-1939, søn af Rasmus Pedersen, Mollerup, gift med Vera Poulsen, født den 27.-10.-1941, datter af Jacob Poulsen, Formyra. Parret har børnene: Steen, født den 31.-10.-1963, Jørgen, født den 18.-5.-1965, Lars, født den 9.-9.-1970 og Tinna, født den 3.-3.-1972.V.P. er pædagogmedhjælper.S.H.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han arbejder nu som salgskonsulent. Han overtog gården den 19.-9.-1964 fra Severin Sørensen.Matr. nr. Ibu. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 117.800. Areal 10,8 ha.Stuehuset er opført 1924 og tilbygget flere gange senest i 1984, stald og lade opført 1924, lade ombygget til svinestald 1965, lade opført 1968 og maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og flere kornsiloer. ENGHAVEVEJ 42, "HØJAGER", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06- 651071.EJNAR NYGÅRD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 27.-1.-1940, søn af Holger Th. Nygård Christensen, Rødding, gift med Kirsten Nielsen, født den 29.-6.-1944, datter af Aksel Nielsen, Løgstør. Parret har børnene: Helle, født den 25.-1.-1965, Lise, født den 24.-9.1966, Dorte, født den 27.-12.-1968 og Peter, født den 1.-5.-1973.K.C. er plejer i Viborg.E.N.C. overtog gården den 1. juli 1973 fra sin far, Holger Th. Nygård Christensen. Matr. nr. Ibp m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha. eng. Stuehuset er opført 1937, tilbygget og moderniseret 1976, stald og lade opført 1937, svinestalde 1971-1972, foderhus og silo 1980 samt maskinhus 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af racen RDM. Svineproduktionen er på 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg, støbfodringsanlæg, gylletank, gastæt silo og udendørssilo til ensilage, desuden er der genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ERIKSTRUPVEJ 4, "BIGUM- GAARD", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 690161.NIKOLAJ LAUSTSEN, gårdejer, født den 8.-5.-1923, søn af Anders Laustsen, Bigum, gift med Gerda Hansen, født den 3.-3.-1931, datter af Aage Hansen, Fastrup. Parret har børnene: Asger, født den 1 3.-2.-1956 og Poul Erik, født den 5.-8.-1961.N.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog går-



-237- den i august 1950 fra sin far, Anders Laustsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1884.Matr. nr. 6a m.fl. Areal 49 ha., heraf 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1920, stald 1923, lade 1930 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, desuden er der 3 søer samt en slagte- svinebesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og valmuer. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, plansilo med korntørreri og plansilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gårdens marker er der en gravhøj.ERIKSTRUPVEJ 6, "ERIKSTRUPG A ARD", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08-546148. ASGER KUHR BJERRUM, gårdejer, født den 6.-9.-1960, søn af Niels Bjerrum, Han- dest, gift med Bente Madsen, født den 5.-6.-1965, datter af Ove Madsen, Redsø. B.B. er uddannet køkkenassistent og arbejder på Viborg Sygehus.A.K.B. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-9.-1983 fra Bent Iversen.Matr. nr. 27a m.fl. Ejendomsskyld 1.170.000. Grundskyld 285.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1908 og ombygget i 1976, lade opført 1910, stalde 1908, 1976, 1979 og 1987, desuden er der maskinhus fra 1986. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, der produceres ca. 900 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, automatisk fodringsanlæg og blandeanlæg, gylletank, plansilo med korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ERIKSTRUPVEJ 7, "CHRISTIANS- MINDE", ERIKSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 08-546337.AAGE PEDERSEN, gårdejer, født den 23.-8.-1925, søn af Marius Pedersen, Stubberup, gift med Mary Dahl Thostrup, født den 2.-12.-1930, datter af Anton Thostrup, Oue. Parret har børnene: Kjeld, født den 9.-1.-1954, John, født den 11.-9.-1957, Troels, født den 28.-1.-1964 og Tina, født den 26.-1.-1968.AA.P. har været på Lyngby Landbrugsskole og driver nu maskinstation fra ejendommen. Han overtog denne i februar 1953 fra Frederik Munk.Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 377.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha., der er 6 ha. eng, desuden er der forpagtet 7 ha.Stuehuset, som er et bindingsværkshus fra 1808, er restaureret i 1972, lade opført 1948, staldbygningerne 1956 og 1971 samt maskinhus 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, græsfrø og valmuer. Der findes 2 traktorer, 2 mejetærskere, rørmalkningsanlæg, ammoniaknedfælder, 1 roesåmaskine, 1 slamsuger, markvandingsanlæg, plansilo med tørreri samt halmfyr. I høst er der 2 deltids medhjælpere.FASTRUPVEJ 1, "HJORTDALSGAARD", 8830 TJELE.PETER HANSEN, landmand, omtales under Fastrupvej 2.P.H. overtog gården i 1980 fra Vilhelm Christensen.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 26 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. skov og bakker.Stuehuset er opført 1949, stald 1950, derudover er der en ældre stald og ladebygning.



-238- Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær og grøntsager. Gården drives sammen med Fastrupvej 2. På gården er der et sprinkleranlæg.

FASTRUPVEJ 2, "KALDALS- GAARD", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06690065.PETER HANSEN, landmand, født den 1.-7.-1936, søn af Aage Hansen, Fastrup, bor sammen med Birgit Hansen, født den 17.-5.- 1940, datter af Martin Sunesen, Ravnstrup.B.H. er husassistent på Fastrup Hvilehjem.P.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården ioktober 1968 fra sin far, Aage Hansen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5 ha. skov. Stuehuset er opført 1900, lade 1930, stald 1950, maskinhus 1965 og kostald 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær og grøntsager. Der findes 3 traktorer, 1 rækkefræser, gylletank og sprinklervandingsanlæg. Der bruges deltids medhjælp og maskinstation til en del af markarbejdet.

Han overtog gården den 1.-1.-1956

FASTRUPVEJ 4, "FASTRUP- GAARD", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-690053.HENRY RASMUSSEN, gårdejer, født den 20.-12.-1930, søn af Anton Rasmussen, Fastrup, gift med Erna Jæger, født den 18.-7.-1935, datter af Henry Jæger, Vammen. Parret har børnene: Svend, født den 17.-1.-1956 og Dorthe, født den 5.-1.-1966.H.R. har i 10 år været i bestyrelsen for Ørum Sdr. Lyng Mejeri.fra sin far, Anton Rasmussen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 204.200. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. eng, desuden er der forpagtet 3,5 ha.Stuehuset, som er ca. 100 år gammelt, er moderniseret i 1973, udbygningerne består af ældre lade og garage er opført 1884, stald 1964 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 13 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres der 300 slagtesvin årligt. Der er 3 hopper af racen Fjordheste. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, rørmalkningsanlæg, gylletank, kornsiloer og siloer til opbevaring af ensilage. Maskinstation bruges til høst.



-239- FIRKLØVERVEJ 11, "KJELDSMIN- DE", LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544264.TROELS HEDELUND RASMUSSEN, gårdejer, født den 17.-6.- 1960, søn af Sigvald Hedelund Rasmussen, Løvel, bor sammen med Ulla Broni Husballe, født den 23.-1.-1960, datter af Børge Broni Husballe, Vejle. Parret har datteren Mikaela, født den 18.-9.- 1988.U.B.R. er laborant på Foulum.T.H.R. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er nu forsøgsmedhjælper på Foulum, formand for Landboungdom i Hobro samt i repræsentantskabet for Danmarks Landboungdom. Han overtog gården den 1.-2.-1986 fra sin far, Sigvald Hedelund Rasmussen.Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 362.300. Areal 30,7 ha., heraf 6 ha. eng. Desuden er der forpagtet 36 ha.Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1968, stalde og lader er opført 1968, 1971 og 1972, foderhus og stald 1987. Gården drives med en slagtes vineproduktion på 2.200 slagtesvin årligt, desuden opfedes 120 tyrekalve årligt. Der er en ammekobesætning på 6 ammekøer samt kalve, alle af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, automatisk fodringsanlæg, gylletank samt plansiloer med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.FLARUPVEJ 9, MOLLERUP, 8830 TJELE, tlf. 06-652824.JENS ERIK ANDREASEN, gårdejer, født den 18.-6.-1961, søn af Sinne og Anker Andreasen,Flarup- vej, bor sammen med Susanne Andersen, født den 22.-10.-1962, datter af Annelise og Poul Andersen, Ørum. Parret har sønnen Rasmus, født den 10.-3.-1988.J.E.A. er maskinarbejder. Han overtog gården den 1.-10.-1985 fra sin mor, Sinne Andreasen, gården har været i slægtens eje siden 1912.Matr. nr. 4m m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 100.500. Areal 10,2 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og moderniseret 1980 og 1987, stald og lade opført 1912, stald 1962 og ombygget til svin, hønsehus opført 1956 og maskinhus 1958, desuden er der tør vehus fra 1912. Gården drives med en svineproduktion på 5 søer, slagtesvinene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps eller ærter. Der findes 1 traktor og kornmagasin.FLARUPVEJ 17, 8830 TJELE, tlf. 06-652908.FINN HENNING CHRISTENSEN, gårdejer, født den 28.-11.-1952, søn af Henny og Verner Christensen, Lejbølle, gift med Gitte Kirkelund Nielsen, født den 10.-12.-1959, datter af Aase og Egon Nielsen, Hjallerup. Parret har børnene: Jacob, født den 20.-8.-1982 og Sarah, født den 11.-1.-1988.G.K.C. er køkkenassistent.F.H.C. er landbrugstekniker. Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra Arne Nielsen.



-240-Matr. nr. 9m. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 94.800. Areal 9,4 ha.Stuehuset er opført 1933 og ombygget 1974, stald opført 1933 og maskinhus 1937. Gärden drives med en hjortefarm på 28 dådyr, heraf 11 moderdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og halmfyr.f FLARUPVEJ 18, "ØSTERGÅRD",MOLLERUP, 8830 TJELE, tlf. 06-652432.HANS JØRGEN KJELDSEN, gårdejer, født den 9.-8.-1936, søn af Marie og Anker Kjeldsen, Mollerup, gift den 4.-11.-1961 med Magdalene Østergård, født den 31.-10.1941, datter af Sigrid og Alfred Østergård. Parret har børnene: Karsten, født den 24.-2.-1964 og Marianne, født den 14.-5.-1968. H.J.K. overtog gården den 1.- 11.-1961 fra sine svigerforældre, Sigrid og Alfred Østergård, gården har været i slægtens eje siden 1926.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 398.200. Areal 40,5 ha., heraf tilkøbt ialt 31,5 ha., der er 7,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1973, svinestald og kostald er udvidet og ombygget 1964, maskinhus opført 1969, svinestald 1970, kostald udvidet 1970, spaltestald opført 1977 og maskinhus 1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til korn samt kornmagasin.FLARUPVEJ 18A, "BRADMOSE- GÅRD", MOLLERUP, 8830 TJELE, tlf. 06-652434.JØRGEN FOGH JENSEN, gårdejer, født den 17.-9.-1951, søn af Valborg og Fogh Jensen, Hammershøj, gift den 19.-7.-1975 med Ingrid Albertsen, født den 27.-7.-1951, datter af Marie og Åge Albertsen, Bredmosegård. Parret har børnene: Maria, født den 20.-2.- 1977, Anne, født den 4.-4.-1979,Morten, født den 15.-6.-1985 og Kathrine, født den 19.-5.-1988.I.J. er børnehaveklasseleder på Ørum Skole.J.F.J. er i bestyrelsen for Viborg-Bjerringbro Kontrolforening. Han overtog gården i august 1982 fra sin svigermor, Marie Albertsen, gården har været i slægtens eje siden 1946.Matr. nr. 18a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 337.200. Areal 33 ha., heraf 5,5 ha. eng og 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 12,7 ha. markjord og 3,6 ha. eng.Stuehuset er opført 1929, gammel kostald er ombygget i 1967, maskinhus opført 1974, kostald og fouragerum 1976, desuden er der nogle ældre staldbygninger. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 rundballepresser, 1 roeoptager med tank, gylletank, 1 vandingsmaskine og 2 kornsiloer. På gården er ansat 1 fast medhjælper.FLARUPVEJ 19, NR. VINGE, 8830 TJELE, tlf. 06-653063.FRITZ SØBÆK SØRENSEN og IDA TERKELSEN, gårdejere. F.S.S. er født den 26.-



-241- 1.-1951, søn af Marie og Kristian Sørensen, Kollemorten, gift med Ida Terkelsen, født den 2.-9.-1956, datter af Else og Knud Terkelsen, Knude.I.T.S. er sygeplejerske.F.S.S. er læge. De overtog gården den 4.-8.-1987 fra Ole Thomsen.Matr. nr. 9L. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 108.900. Areal 9,4 ha.Stuehuset er opført 1939 og ombygget 1988, stald og lade opført 1939. Gården drives uden besætning og jorden er bortforpagtet. FLARUPVEJ 24, "HØJVANG", 8830 TJELE, tlf. 06-652474.EGON STISEN, gårdejer, født den 11.-2.-1925, søn af Karen Marie og Johan Stisen, Ulbjerg, gift den 2.-8.-1952 med Signe Nielsen, født den 24.-8.-1931, datter af Martha og Matinus Nielsen, Hald. Parret har børnene: Bøgh, født den 8.-11.1953, Gitte, født den 23.-2.-1956 og Per, født den 25.-1.-1962.E.S. overtog gården den 4.-7.- 1952 fra Johannes Bøgh Dalum.Matr. nr. 8e. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 123.500. Areal 14,7 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1910, maskinhus og lade ligeledes 1910 samt kostald 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 11 køer, 7 kvier og 9 kalve, alle af racenSDM. Der findes 2 traktorer, plansiloFÆDALHØJVEJ 3, "VESTERGÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06-651079.JENS VESTERGAARD, gårdejer, født den 11.-12.-1946, søn af Marie og Frederik Vestergaard, gift med Bodil Køhier Pedersen, født den 30.-4.-1949, datter af Gudrun og Andreas Pedersen. Parret har børnene: Lone, født den 4.-12.- 1973, Per, født den 13.-11.-1975 og Tina, født den 24.-10.-1978. J.V. er medlem af Rødding Menighedsråd. Han overtog gården den 

til korn og silo til ensilage.

1.-10.-1972 fra sine forældre, Marie og Frederik Vestergaard. Gården har været i slægtens eje i 5 generationer.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 298.500. Areal 36 ha., heraf 5 ha.eng.Stuehuset er opført 1941, værksted og garage 1860, tærskelade 1936, stald 1965 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 43 køer samt tillæg, besætningen er af blandet racen, desuden opfedes ca. 250 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, gylletank, 1 vandingsmaskine, plansilo med kold lufts blæser samt køresilo til ensilage, desuden er der genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.FÆDALHØJVEJ 4, "LILLE 06-674592.HENNING RIIS VESTER, født Susanne Abrahamsen, datter
MEJLBYGAARD", KOKHOLM, 8830 TJELE, tlf.den 2.-7.-1955, søn af Gunner Vester, Vinkel, gift med af Aage Abrahamsen, Rødding. Parret har børnene:



-242-

racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er torer.

Anders, født den 1.-4.-1982 og Martin, født den 9.-10.-1986. Susanne A. Vester er børnehavepædagog.Henning R. Vester er maskinkon- struktør. Han overtog gården den 1.-11.-1981 fra Hans Laursen. Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 370.000. Areal 6,7 ha.Gårdens bygninger består af stuehus, stald, lade og maskinhus. Den drives med en ammekobesæt- ning på 6 køer + opdræt, alle af korn og raps. Der findes 2 trak-
FÆDALHØJVEJ 5, "VESTERVANG", INGSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 651037.STEN VESTERGAARD, gårdejer, født den 6.-5.-1944, søn af Niels Vestergaard, Ingstrup, gift med Anna Andersen, født den 22.-5.- 1943, datter af Christian Andersen, Astrup. Parret har trillingerne, Linda, Laila og Lilian, født den 29.-11.-1979.A.V. er bankuddannet.S.V. har været på HammerumLandbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1969 fra sin far, Niels Vestergaard. Matr. nr. Id m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 205.600. Areal 24,6 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1929, svinestalde 1970 og 1976, kostald og maskinhus 1974 og foderhus 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en svineproduktion på 50 søer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Desuden er der 17 kvier, krydsninger mellem SDM og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, gylletank, markvandingsanlæg, plansilo med korntørreri og indendørs silo til ensilage. Maskinstation bruges til høst.FÆDALHØJVEJ 11, "MEJLGAARD", KOKHOLM, 8830 TJELE, tlf. 06-651165.HANS JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-3.-1935, søn af Otto Pedersen, Vammen, gift med Kirsten Ravn Jensen, født den 26.-3.-1933, datter af Alfred Jensen, Vejerslev. Parret har datteren Mette, født den 12.-1.-1969.K.R.P. er uddannet småbørnslærerinde.H.J.P. overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin far, Otto Pedersen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 381.300. Areal 64 ha., heraf 6 ha. skov til juletræer og pyntegrønt samt 6 ha. bakker. Desuden er der forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1880, stalde 1940, 1970 og 1974, foderrum 1974 og løsdriftstald 1960. Gården drives som alsidigt landbrug med en svineproduktion på 32 søer, der produceres ca. 550 slagtesvin årligt. Desuden er der en kødkvægsbesætning på 17 køer + opdræt, alle af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, udendørs plansilo til ensilage samt korntørringsanlæg med siloer. På gårdens marker er der 6 gravhøje, som kaldes Fædalhøj, Gedhøj og Hushøje, desuden er der en grusgrav, som er udlejet.



-243-FÆLLEDVEJ 30, "TH ANRISGÅRD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654170. VILLY GLUD, gårdejer, født den 16.-7.-1936, søn af Kristine og Niels Glud, Vejrum, gift den 18.-5.-1969 med Bodil Rovsing Møller, født den 28.-2.-1936, datter af Anna og Åge Møller, Villersø. Parret har sønnen Søren, født den 28.-10.-1970. V.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1969 fra sin far, Niels Glud. Gården har været i slægtens eje siden 1890.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 695.300. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 20 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1890, lade og garage, som er opført i kampesten, er fra ca. 1900, kostalde opført 1965 og 1975, svinestalde 1969, 1972, 1978 og 1986, desuden er der maskinhus fra 1974. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 45 søer + opdræt. Der findes 3 traktorer, gylletank og korntørreri med silo. På gården er ansat 1 fast medhjælper. FÅRDALVEJ 13, "NY MERGEL- BJERGGÅRD", FÅRDAL, 8830 TJELE, 06-652338.HANS IVER HØST HANSEN, gårdejer, født den 25.-2.-1940, søn af Marie og Peder Høst Hansen, Fårdal, gift den 20.-7.-1968 med Karen Jepsen, født den 1.-10.- 1949, datter af Frida og Andreas Jepsen, Vinkel. Parret har børnene: Inger, født den 23.-9.-1969, Lotte, født den 20.-11.-1970, Peter, født den 23.-5.-1972, Anders, født den 22.-2.-1974 og Søren, født den 10.-1.-1979.K.H. er plejehjemsassistent.H.I.H.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i 1958 og resten i 1968 efter moderen, Marie Høst Hansen, gården har været i slægtens eje siden 1914.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 491.300. Areal 49 ha., desuden er der 2 ha. frijord. Der er forpagtet 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1968 og moderniseret 1983, kostald, svinestald og lade opført 1968, maskinhus 1956, desuden er der staklade og fodermesterhus. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer, 1 rendegraver, gylletank, kornsilo og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GILLEBAKKEN 52, "FOLD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699195. SVEND MALMDORF MADSEN, landmand, født den 16.-6.-1932, søn af Hans Madsen, Testrup, gift med Bodil Moustzen, født den 30.-9.-1935, datter af Oskar Moustzen, Grundvad. Parret har børnene: Steen, født den 8.-7.- 1952, Ester, født den 16.-9.-1957, Hans Ole, født den 27.-12.-1959 og Kjeld, født den 23.-12.-1961.B.M. arbejder som hjemmesyerske.S.M.M. overtog gården den 17.-3.-1956 fra Jensen.Matr. nr. 2p m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 118.600. Areal 19 ha., heraf



-244- tilkøbt 5,5 ha. eng, der er ialt 8,8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 12 ha. Stuehuset er opført 1777 og ombygget i 1979, stald opført 1777, om- og tilbygget 1979, maskinhus opført 1937, om- og tilbygget 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22 køer af blandet race. Der findes 2 traktorer samt kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. GILLEBAKKEN 54, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699380.BIRTHE CHRISTENSEN, født Jakobsen, gårdejer, født den 22.- 4.-1944, datter af Kristian Berg Jakobsen, Løvel, gift med Ole Christensen, født den 7.-10.-1942, søn af Olav Christensen, Viborg Vestermark. Parret har børnene: Pia, født den 30.-6.-1966 og Bente, født den 12.-5.-1970.O.C. er uddannet mekaniker. B.C. er hjemmehjælper ved Tjele Kommune. Hun overtog gården i 1978 fra sin far, Kristian Berg Jakobsen.Matr. nr. 33a m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Areal 20 ha., heraf 17 ha. skov og plantage.Stuehuset er opført 1924 og tilbygget 1982, stald og lade opført 1924 samt maskinhus 1980. Gården drives med juletræskultur samt salgsafgrøder af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor.GL. RØDDINGVEJ 12, "MOSE- GAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699037.BØRGE PEDERSEN, husmand, født den 27.-1 1 .-1925, søn af Niels Pedersen, Bigum, gift med Irma Trinderup, født den 20.-9.-1930, datter af Thorvald Trinderup, Bigum. Parret har børnene: Folmer, født den 5.-6.-1952 og Conny, født den 30.-7.-1955.B.P. har været på St. Restrup Husmandsskole, han har været i bestyrelsen for Rødding-Løvel-Vammen Husmandsforening. Han overtog gården den 1.-10.-1967 fra Richard Nielsen.Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 136.000. Areal 14,2 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1914, udbygningerne består af ældre stald og lade samt maskinhus fra 1962. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, smågrisene sælges som torvegrise, desuden er der 7 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt kornsiloer.GL. RØDDINGVEJ 14, "KÆRS- GAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699194. OLE JACOBSEN, gårdejer, født den 20.-10.-1953, søn af Th. Jacobsen, Løvel, gift med Anny Karen Lauersen, født den 11.-5.-1955, datter af Chr. Lauersen, Vindum. Parret har børnene: Johnny, født den 13.-12.-1978, Janne, født den 18.-8.-1981 og Carina, født den 11.-7.-1985.O.J. overtog gården den 1.-1.-1985 fra sin far, Th. Jacobsen.Matr. nr. 19a. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 243.600. Areal 29 ha., heraf 4,5 ha. eng og tørvegrave.



-245- Stuehuset er opført 1890 og løbende moderniseret, udbygningerne er af ældre dato, desuden er der opført stald og maskinhus 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 26 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg samt både udendørs og indendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gårdens arealer er der en fredet gravhøj.GL. ÅLBORGVEJ 27, 8830 TJELE, tlf. 06-699393.HANS OLE JACOBSEN, gårdejer, født den 17.-2.-1952, søn af O. Jacobsen, Løvel, bor sammen med Inger Christensen, født den 19.-1.-1950, datter af Harald Christensen, Ejstrup. Parret har børnene: Pia, født i 1973 og Lotta, født i 1976. I.C. er lærer på handelsskolen i Viborg.H.O.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er kredsformand indenfor Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården med første halvdel i 1975 og anden halvdel i 1988 fra sin far, O. Jacobsen, nuværende ejer er 3. generation på gården. Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 340.000. Areal 51 ha., heraf 15 ha. eng og 15 ha. skov og bakker, en del heraf er fredsskov.Stuehuset er opført 1910, stald og lade 1901 og ændret til garage og malkerum i 1972, lade opført 1930 og 1976, kostald 1972 og 1988 samt maskinhuse 1955 og 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank samt undendørs køresiloer til ensilage. På gården er ansat 2 deltids medhjælpere, desuden bruges der maskinstation til en del af markarbejdet.GL. ÅLBORGVEJ 40, "ANNEXGÄRDEN", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699349.JOHANNES FREDERIKSEN VESTERBY, gårdejer, født den 12.-12.-1959, søn af Gunner Vesterby, Viborg Nørremark, bor sammen med Vivian Sloth Pedersen, født den 2.-10.-1961, datter af Knud Sloth Pedersen, Viborg.V.S.P. er kontoruddannet.J.F.V. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården med en halvdel i 1983 fra sin far, Gunner Vesterby, nuværende ejere er 4. og 5. generation på gården. Ejendommen drives sammen med faderen, Gunner Vesterby, Alborgvej 139, Viborg Kommune.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44,5 ha., heraf 3 ha. skov og 14 ha. eng.Stuehuset er opført 1864, stald og lade 1925 og tilbygget 1978 og 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 65 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 lastbil med påmonteret sprøjte, malkestald samt EDB-styret kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.GRØNHØJVEJ 22, 8830 TJELE, tlf. 06-451323.HENNING NØRGÅRD ANDERSEN, gårdejer, født den 21.-4.-1939, søn af Elna og Karl Andersen, gift den 25.-7.-1964 med Bodil Nielsen, født den 1.-9.-1940, datter af Agnethe og Erik Nielsen, Rurup. Parret har børnene: Carl Erik, født den 9.-12.-1965, Bjarne, født den 8.-2.-1968, Dorthe, født den 25.-10.-1971 og Torben, født den 21.-11.-1974.B.A. er beskæftigelsesvejleder.H.N.A. overtog gården den 12.-8.-1964 fra sin mor, Elna Andersen.



-246-Matr. nr. 12k m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 404.900. Areal 34,4 ha., heraf tilkøbt ialt 19,4 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1915 og moderniseret fra 1971-1979, svinestald opført 1965, kostald og lade 1973 samt maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo.GRØNHØJVEJ 26, 8830 TJELE, tlf. 06-451501.PEDER NIELSEN, gårdejer, født den 13.-6.-1920, søn af Marie og Niels Karsten Nielsen, Hammershøj, gift den 11.-10.-1953 med Mette Elise Jensen, født den 2.- 3.-1923, datter af Anna og Niels Jensen, Rørbæk. Parret har børnene: Niels, født den 11.-3.- 1954, Anna Marie, født den 29.- 8.-1956 og Poul, født den 19.-3.- 1960.M.E.N. døde den 23.-7.-1970.P.N. overtog gården den 29.-11.-1949 fra Ejner Thisted.Matr. nr. 9e m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 101.900. Areal 10,3 ha., heraf tilkøbt 0,7 ha. eng.Stuehuset er opført 1976, ungkreaturstald 1954, lade 1962 og svinestald 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 250 stk. årligt. Der findes 1 traktor samt kornsilo.GRØNHØJVEJ 33, 8830 TJELE, tlf. 06-451629.HARRY MIKKELSEN, gårdejer, født den 3.-1.-1919, søn af Jensine og Jens Mikkelsen, gift den 24.-8.-1941 med Anna Dalsgård, født den 24.-8.-1920, datter af Frederikke og Anders Dalsgård, Vejrum. Parret har børnene: Arne, født den 13.-5.-1942, Birte, født den 7.-5.-1944, Leif, født den 25.-3.-1946, Ivan, født den 9.-12.-1951, Lissy, født den 12.-9.-1955 og Birgitte, født den 24.-11.-1959. H.M. driver lidt maskinstationsarbejde. Han overtog gården den 1.-8.-1941 fra Niels Elkjær.Matr. nr. 13f. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 116.000. Areal 11,2 ha., heraf tilkøbt ialt 3 ha.Stuehuset er opført 1940, tilbygget og moderniseret 1975, stald opført 1940 efter en brand, maskinhus opført 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 2 traktorer, 2 mejetærskere samt kornsiloer.GRØNHØJVEJ 35, 8830 TJELE, tlf. 06-451179.POUL LETH, gårdejer, født den 26.-6.-1933, søn af Elna og Ingvar Leth, Brædstrup, gift den 5.-12.- 1957 med Gerda Jørgensen, født den 22.-2.-1935, datter af Ane og Alfred Jørgensen, Løvel. Parret har børnene: Tage, født den 21.- 9.-1958, Helge, født den l.-ll.- 1959, Gert, født den 13.-7.-1965 og Bent, født den 5.-9.-1967. G.L. er medhjælper på Ørum Fe- Husmandsforening. Hanriehjem.P.L. er medlem af svineproduktionsudvalget i Hammershøj



-2^7-overtog gården den 1.-12.-1957 fra Otto Christensen.Matr. nr. 9m m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 233.100. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 8,7 ha.Stuehuset er opført 1936, kostald og lade ligeledes 1936, stalde 1964, 1970 og 1973 samt maskinhus 1965. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt kornmagasin.

10.-8.-1944.

HAUGÅRDSVEJ 41, VAMMEN, 8830 TJELE.ROSA KRISTENSEN, født Johansen, landmand, født den 8.-10.- 1907, datter af Peter Chr. Johansen, Kirkeby, gift med Mads Kristensen, født den 17.-7.-1895, søn af Hans Grud Kristensen, Vranum. Parret har børnene: Jens Aage, født den 22.-12.-1929, Inga, født den 19.-9.-1936, Svend Ove, født den 10.-3.-1940, Hans, født den 10.-6.-1942 og Aase, født denM.K. døde den 5.-9.-1971, han overtog gården den 1.-4.-1938 fra Klara og Marie Gammelby.Matr. nr. 6j m.fl. Areal 8,1 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført før århundredeskiftet. Jorden er delvis udlejet.HAVERSMOSEVEJ 8, "KLANGS- MOSEGÅRD", HVIDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-451151.BENT KOCH NIELSEN, landmand, født den 20.-8.-1934, søn af Aksel Nielsen, Lindbjerg.B.K.N. har børnene: Bodil, født den 26.-9.-1957, Lene, født den 16.-1.-1959, Peter, født den 16.- 4.-1962 og Niels Aksel, født den 28.-7.-1968.B.K.N. er formand for Verning Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-3.-1972 fra Karen Sørensen.Matr. nr. 6b. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 517.600. Areal 44 ha., heraf 15 ha. eng.Stuehuset er opført 1857, kostald 1920, lade 1939 og spaltestald 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt kornsiloer og køresiloer til opbevaring af ensilage. Der er en skoledreng som medhjælp.HAVERSMOSEVEJ 9, 8830 TJELE, tlf. 06-451154.ANTON LADE NIELSEN, gårdejer, født den 9.-5.-1952, søn af Adolf Lade Nielsen, gift den 25.-4.-1987 med Jytte Olsen, født den 23.-3.-1956, datter af Kristian Olsen. Parret har datteren Tanja, født den 22.-10.-1987.J.N. er bankassistent.A.L.N. overtog gården i 1983 fra sin far, Adolf L. Nielsen, nuværende ejer er 3. generation.



-248-Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 800.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 8 ha. skov og 15 ha. eng.Stuehuset er opført 1859, kostald 1914, lade 1956 og maskinhus 1972, kostalden er udvidet og omforandret i 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer, 50 kvier og 20 fedekalve, som opfedes, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, kornsilo samt et flis- og kulfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der en dreng som medhjælp efter skoletid. HAVRISVEJ 11, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699086.SIGVALD BUST, gårdejer, født den 29.-7.-1930, søn af Herman Bust, Løvel, gift med Anna Jensen, født den 4.-9.-1937, datter af Hans Jensen, Bjergby. Parret har børnene: Birgit, født den 12.- 7.-1956, Henrik, født den 1.-4.- 1960 og Charlotte, født den 18.- 9.-1971.A.B. er kantinemedhjælper.S.B. har været på Malling Landbrugsskole, han er nu forretningsfører for et forsikringsselskab. Han overtog gården i maj 1960 fra sin far, Herman Bust, nuværende ejer er 5. generation.Matr. nr. HL m.fl. Ejendomsskyld 1.030.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 8,5 ha. eng og 3,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1960, stald ligeledes 1960 og tilbygget 1973, maskinhus opført 1973. Gården drives med en fedekalveproduktion på 80 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, spaltestald samt kornsilo. Maskinstation bruges til en del markarbejdet. På gårdens arealer er der 4 fredede gravhøje.HAVRISVEJ 13, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699304.BENTE ABRAHAMSEN, født Mikkelsen, husmand, født den 28.-9.-1934, gift med Knud Abrahamsen, født den 21.-8.-1941, søn af Niels Otto Abrahamsen, Vammen. Parret har børnene: Bettina, født den 8.-5.-1963 og Annette, født den 10.-3.-1965. K.A. er ansat ved Politiet.B.A. overtog gården den 1.-9.-1979 fra Roy Garval.Matr. nr. 8e m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 99.000. Areal 15,3 ha., heraf 1,5 ha. eng og 1,5 ha. skov og bakker.Stuehuset er opført 1933, stald og lade ligeledes 1933, maskinhus 1985. Gården drives med en kvægbesætning på 4 køer + opdræt, 6 travheste og 1 Fjordhest. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HAVRISVEJ 16, LØVELKÆR, 8830 TJELE, tlf. 06-699179.GUNNER CHRISTENSEN, snedker, født den 23.-10.-1918, søn af Karl Chr. Christensen, Viborg, gift med Elisabeth Hülsen, født den 28.-4.1925, datter af Knud Gunner Hülsen, Svendborg. Parret har børnene: Pia, født den 3.-8.-1957, Sten, født den 21.-3.- 1959 og Tom, født den 22.-8.-1962. E.M.C. er uddannet sygeplejerske.



-249-G.C. er uddannet snedker. Han overtog gården den 11. juni 1976 fra Karoline Dals- gaard Kristensen.Matr. nr. 17h m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført 1873, tilbygget og moderniseret 1968 og 1978, stald opført 1873 og ændret til værksted, garage opført 1978. Oorden er lejet ud.HAVRISVEJ 17, "KIRKEHØJ- GAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699006.KRISTIAN MØLGAARD KVOR- NING, gårdejer, født den 22.-9.- 1923, søn af Peder Kvorning, Løvel, gift med Eva Raun, født den 12.-12.-1924, datter af Kaj Raun, Landet, Lolland. Parret har børnene: Lis, født den 17.-4.-1950 og tvillingerne, Ebbe og Lene, født den 23.-6.-1953.K.M.K. har været på GråstenLandbrugsskole, han har været i Kommunalbestyrelsen for Rødding-Løvel-PederstrupKommune samt i Kommunalbestyrelsen for Tjele Kommune. Han overtog gården den 15.-9.-1948 fra sin far, Peder Kvorning. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1870.Matr. nr. 7b. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 355.300. Areal 54 ha.Stuehuset er opført 1919 og renoveret 1960, det oprindelige stuehus er opført i 1870 og bruges nu som stald, stald og lade opført 1920 samt maskinhus 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, blandeanlæg samt plansiloer med korntørringsanlæg. Maskinstation bruges til høst.HAVRISVEJ 19, "KÆRMOSE-GAARD", HAVRIS, 8830 TJELE, tlf. 06-699106.SVEND AAGE BURCHALL, gårdejer, født den 1.-7.-1930, søn af Carlo Burchall, Havris, gift med Rigmor Boye Andersen, født den 26.-4.-1931, datter af Peter Andersen, Levring. Parret har børnene: Per, født den 17.-3.-1959 og Susanne, født den 19.-1.-1962. S.AA.B. overtog gården i september 1965 fra sin far, Carlo Burchall.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 288.800. Areal 49 ha., heraf 11 ha. skov og bakker samt 15 ha. eng.Stuehuset er opført 1919, maskinhus og svinestald 1890, kostald 1920, lade 1937 og ændret til svinestald i 1970, desuden er der kartoffelkælder fra 1942 som i dag bruges til maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt, desuden er der en mindre ungkreaturbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg og automatisk vandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.HAVRISVEJ 20, "ENGHAVEGAARD", HAVRIS, 8830 TJELE, tlf. 06-699030. PETER THOUGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 14.-12.-1932, søn af Hedevig og Johannes Pedersen, Havris, gift med Kirsten Bruntse, født den 13.-5.-1937, datter af



-250- Abelone og Jørgen Bruntse, Brunsvig. Parret har børnene: Karen, født den 8.-1.-1963, Niels, født den 4.-8.-1965 og Kristian, født den 23.-8.-1972.Peter T. Pedersen overtog gården efter sine forældre Hedevig og Johannes Pedersen, nuværende ejer er 6. generation.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 533.700. A- real 87 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1887, lade 1887, stald 1917 og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, kartofler og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, markvandingsanlæg og plansiloer med korntørringsanlæg. På gårdens arealer er der 1 fredet gravhøj.HAVRISVEJ 21, LØVEL, 8830 TJELE.ARNE HANSEN, træindustriarbejder, født den 7.-2.-1931, søn af Christian Hansen, Skals, gift med Herdis Mikkelsen, født den 31.-8.- 1938, datter af Daniel Mikkelsen, Viborg. Parret har børnene: Frits, født den 15.-2.-1962 og John, født den 12.-12.-1965.A.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han arbejder nu indenfor træindustrien og overtoggården i februar 1956 fra Martin Andersen.Matr. nr. 6t. Ejendomsskyld 400.000. Areal 21,8 ha., heraf 4 ha. krat.Stuehuset er opført 1943, stald og lade ligeledes 1943 samt staklade og drivhus 1959. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor. HAVRISVEJ 23, HAVRIS, 8830 TJELE, tlf. 06-699229.JØRGEN VESTERGAARD, landbrugstekniker, født den 26.-11.- 1945, søn af Jens Vestergaard, Kistrup, gift med Jytte Knudsen, født den 24.-11.-1946, datter af Jens Knudsen, Dollerup. Parret har børnene: Marianne, født den 18.-6.-1967, Gitte, født den 4.- 1.-1969 og Anders, født den 9.-5.- 1972.J.V. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, ker ved Kjellerup Landboforening. Han overtog Viborg.
J.V. er kontorassistent i Viborg, han arbejder nu som landbrugstekni- gården den 1.-4.-1969 fra Nielsen,Matr. nr. 6æ. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 130.000. Areal 26,5 ha., heraf 5 ha.skov og 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1942 og tilbygget 1978, stald opført 1942 og maskinhus 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og



-251- hø. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden er der lidt juletræsproduktion på gården, som drives sammen med Havrisvej 25. HAVRISVEJ 25, HAVRIS, 8830 TJELE, tlf. 06-699146.HELGA NIELSEN, gårdejer, født den 6.-1.-1910, datter af Kresten Nielsen, Havris.H.N. overtog gården fra sine brødre, Olaf og Peter Nygaard Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 259.000. A- real 38 ha., heraf 5 ha. skov, 3 ha. bakker og 8 ha. eng.Stuehuset blev i 1883 bygget efter en brand, kostald og hestestald er opført 1909, desuden er der en ældre lade og svinestald. Gården drives med en ammekobesætning på 7 køer + opdræt af racerne Angus og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes nogle plansiloer til korn. Gården drives sammen med Havrisvej 23.HOBRO LANDEVEJ 50, 8830 TJELE.KURT SJØGAARD, gårdejer, født den 4.-11.-1956, søn af Harry Sjøgaard, gift med Ingerlise Svendsen, født den 9.-9.-1959, datter af Peder Svendsen.K.S. bor "Øster Tranbjerg", Remmervej 7, Gudum, 7600 Struer. Han overtog gården fra sin far, Harry Sjøgaard.Matr. nr. 8r 8x m.fl. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 109.000. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 4,1 ha. Desuden er der forpagtet 34 ha.Bygningerne er opført fra 1908 til 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frø og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, halmfyr og kornsilo.HOBRO LANDEVEJ 94, og VOR- NINGVEJ 109, "KARLSLYST" og "BLIKSHØJGÅRD", NR. VINGE, 8830 TJELE, tlf. 06-652477 og 06-451054.BO WIECK-HANSEN, proprietær, født den 15.-3.-1948, søn af Ingrid og Mogens Alex Hansen, "Karlslyst", gift med kemiingeniør Kate Merethe Pedersen, født den 21.-4.1950, datter af Esther og Aage Pedersen, Svendborggård, Lihme.K.M.W.H. arbejder ved De jysk-fynske Kraftværker, stationeret på Nordkraft i Ålborg.B.W.H. er sædekornskonsulent og afdelingsleder ved Peder P. Hedegaard i Nørresundby. Han overtog gården "Blikhøjgård" i 1973 fra Peter Klarup. "Karlslyst" blev overtaget i 1980 fra faderen, Mogens Alex Hansen. "Karlslyst" blev i 1919 frikøbt fra godset Tjele ved lensafløsning, nuværende ejer er 3. generation på gården.B.W.H. har privat adresse på Straussvej 32, Frejlev, 9200 Ålborg SV.Karlslyst's matr. nr. 4a m.fl. Areal 105 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. have og gårdsplads.Blikshøjgårds matr. nr. er 8a m.fl. Areal 41 ha., heraf 4 ha. skov, desuden er der



-252- forpagtet 37 ha. på Hesthavegård og 20 ha. på 2 nabogårde. Indtil 1992 er Karlslyst's ager bortforpagtet til Tjele Gods.Karlslyst's hovedbygninger er opført 1802 og senere gennemrestaureret, staldbygningerne er opført 1877 og ombygget 1938 efter en brand, en lade er ny opført efter en brand i 1954 og i 1981 er der lavet kørebart plantørreri med kanaler under gulvene, desuden er der 2 medhjælperboliger. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af fremavlshvede, byg og ærter. Laderne er udlejet til grovvareselskaberne til kornopbevaring. Der findes 13 traktorer, 3 mejetærskere samt planlagre til opbevaring af korn. På gården er ansat 1 halvtids medhjælp til driften af den tilforpagtede jord. HOBRO LANDEVEJ 99, NR. VINGE, 8830 TJELE, tlf. 06-652081. JENS JACOB HERMANN WURTZ, gårdejer, født den 31.-1.-1923, søn af Karl Wurtz, Havredal, gift den 2.-8.-1946 med Kirsten Nielsen, født den 3.-4.-1927, datter af Jacob Nielsen, Nr. Vinge. Parret har børnene: Leif, født den 12.-5.-1947 og Kim, født den 31.- 5.-1966.J.J.H.W. er medlem af Nr. Vinge Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-11.-1947 fra sin svigerfar, Jacob Nielsen, som købte den i 1924. Gården var den første, der blev frikøbt fra godset Tjele efter stavnsbåndets ophævelse. Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 168.400. Areal 21 ha., heraf 5 ha.eng og 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1864 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1825, lade tilbygget 1930, stald 1965 og maskinhus opført 1950. Jorden er bortforpagtet.HOBRO LANDEVEJ 122, "SJØR- RING GL. KRO", SJØRRING, 8830 TJELE, tlf. 08-544279.EGON LAURSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1942, søn af Marie og Osvald Laursen, Knudby, gift den 29.-10.-1966 med Anna Pedersen, født den 21.-1.-1943, datter af Kirstine og Poul Pedersen, Højbjerg. Parret har børnene: Sten, født den 6.-7.-1967 og Preben, født den 1.-5.-1970.E.L. har været på Ask Højskole med landbrugsfaglig afdeling. Han stensen. overtog gården den 1.-7.-1968 fra Thorkild Kri-Matr. nr. Ib. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 82.300. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1,2 ha. skov og krat.Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret 1975, stald og lade opført 1870, stalden er tilbygget 1964 og 1978, maskinhus opført 1981 og 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af blandet race. Der findes 4 traktorer, gylletank, sprinklervandingsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.HOBRO LANDEVEJ 124, "KORREBORGGAARD", SJØRRING, 8830 TJELE, tlf. 08- 544353.



-253- EBBE SCHROLL, gårdejer, født den 21.-6.-1948, søn af Lars Henning Schroll, Horsens, gift den 6.-5.-1972 med Anne Grete Lund Pedersen, født den 28.-11.-1948, datter af Hans Lund Pedersen, Horsens. Parret har børnene: Tine, født den 1.-9.-1972, Mille, født den 23.-8.-1977 og Anders, født den 3.-3.-1982.A.G.S. er kontoruddannet og arbejder ved Viborg Landboforening. E.S. er udlært tømrer og arkitekt, han driver lidt virksomhed ved siden af landbruget og er sognerepræsentant forHammershøj Landboforening. Han overtog gården den 16.-5.-1977 fra Osvald Bund- gaard.Matr. nr. It m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 211.700. Areal 26,2 ha., heraf 5 ha. eng og 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret 1985, stalde er opført 1956 og 1986, lade 1951 og ombygget 1976 samt maskinhuse opført 1918 og 1982, desuden er der en køresilo fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, besætningen er af blandet race, desuden er der 40 moderfår + opdræt. Der findes 3 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg samt udendørs køresilo til ensilage, desuden er der varmeveksler på ventilationsanlægget i staldene. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HOBRO LANDEVEJ 132, "MOSEGAARD", SJØRRING, 8830 TJELE, tlf. 08-544121. LAURITS PETER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 7.-6.-1910, søn af Niels Christensen, Sjørring Kær, gift den 17.-3.-1946 med Karla Kristensen, født den 18.-1.-1912, datter af Anton Kristensen, Rebild. Parret har børnene: Erling, født den 22.-3.-1939, Karsten, født den 22.-1.-1948 og Kirsten, født den 25.-9.-1952. L.P.C. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1946 fra Niels Mortensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 123.300. Areal 18 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret, stald opført 1890, lade 1944 og maskinhus 1955. Jorden er bortforpagtet til sønnen, Karsten Kristensen.HOBRO LANDEVEJ 146, SJØRRING, 8830 TJELE, tlf. 08-544093. HENNING FREDERIKSEN, gårdejer, født den 9.-8.-1923, søn af Kirstine og Frederik Frederiksen, Sjørring, gift den 18.-7.-1947 med Aase Knudsen, født den 9.-3.-1926, datter af Kristine og Kristian Knudsen, "Thorup Nørgaard". Parret har børnene: Preben, født den 1.-1.-1948, Gunny, født den 9.-12.- 1950, Ib, født den 10.-2.-1953, Steen, født den 4.-3.-1955 og Henrik, født den 28.-2.-1964.H.F. arbejder på Vellev Andelsmejeri. Han overtog gården den 11.-6.-1957 fra sin far, Frederik Frederiksen, som købte den i 1926.Matr. nr. 2q m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 120.400. Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng.



-254-Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret, stald opført 1968, lade 1953 og maskinhus 1954. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor og plantørreri samt udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.HOBRO LANDEVEJ 147, "ROSENLUND", 8830 TJELE, tlf. 08-544470.OLE VAGN NIELSEN, gårdejer, født den 3.-8.-1958, søn af Georg Vagn Nielsen, "Brobjerggaard", Lindum, gift den 12.-12.-1986 med Margrethe Seiersen, født den 26.-2.-1958, datter af Mogens Seiersen, Højbjerg. Parret har sønnen Mads Ole, født den 23.-9.-1986.M.N. er ungdomskonsulent ved Viborg Amts Landboungdom og 4H.O.V.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, er medlem af planteavlsudvalget i Hobro og Omegns Landboforening. Han overtog gården den 1.-6.-1979 fra Aage Flarup.Matr. nr. 7h m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 346.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha., der er 3 ha. skov og 1 ha. med juletræer. Desuden er der forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført 1910, gennemrestaureret og tilbygget 1988, stald og lade opført 1910, stalden er i 1952 ombygget til kornlager, lade og maskinhus opført 1965 samt minkhaller 1986, 1987 og 1988. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 400 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø og kartofler. Der findes 5 traktorer, 1 vandingsmaskine, plantørreri og portionstørreri.HOBRO LANDEVEJ 148, SJØR- RING, 8830 TJELE, tlf. 08- 544182.ERIK JOHANNES JØRGENSEN, gårdejer, født den 19.-9.-1932, søn af Christian Jørgensen, Sjør- ring, gift den 8.-11.-1954 med Edith Olsen, født den 23.-9.-1934, datter af Harry Olsen, Lindum. Parret har børnene: Else, født den 30.-7.-1955, Inger, født den 29.-7.-1956, Alis, født den 8.- 2.-1959, Jette, født den 20.-4.- 1960 og Tina, født den 8.-12.-1970.E.J.J. har været medlem af Sjørring-Lindum Menighedsråd, været i bestyrelsen for Onsild Andelsmejeri samt i auktionsudvalget i Hobro Landboforening. Han overtog gården den 1.-11.-1954 fra Jens Andersen, Sjørring.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 266.400. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret, stalde opført 1964 og 1976, lade og maskinhus 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning. Svineproduktionen er på 25 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer, gylletank, portionstørreri og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.HOBRO LANDEVEJ 154, SJØR- RING, 8830 TJELE, tlf. 08-544118.KNUD STEFFENSEN, gårdejer, født den 3.-5.-1939, søn af Harald Steffensen, Bigum, gift den 17.-10.1970 med Kirsten Møller, født den 9.-9.-1946, datter af Holger Møller, Sjørring.K.S. er kontoruddannet og ansat i Himmerlands Bank i Hobro.K.S. driver lidt maskinstation udover landbruget. Han overtog gården den 15.-8.-1970 fra sin svigerfar, Holger Møller, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1902.



-255- Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 278.300. A- real 28,8 ha., heraf 7 ha. eng. Desuden er der forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført 1977, stald og lade 1956 og maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 32 ammekøer + opdræt, det er Simmentaler krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gyl-letank, plantørreri samt udendørs køresilo til ensilage.HOBRO LANDEVEJ 161, "BØDKER- GAARDEN", SJØRRING, 8830 TJELE, tlf. 08-544108.JENS JØRGEN THERKELSEN, gårdejer, født den 3.-1.-1931, søn af Sørinus Therkelsen, Guldager, gift den 5.-8.-1956 med Bodil Jacobsen, født den 26.-6.-1932, datter af Jens Jacobsen, Guldager. Parret har børnene: Helle, født den 8.-6.1957, Frede, født den 1 3.-5.-1958, Michael, født den 11.-5.-1964 og Annette, født den 22.-12.-1967.J.J.T. har været på Dalum Landbrugsskole, han har været i Tjele Kommunalbestyrelse siden 1974, i 1985 blev han borgmester, før borgmesterposten var han formand for UK i 11 år. Han overtog gården den 4.-7.-1956 fra Kristian Jensen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 327.200. Areal 35,3 ha., heraf 3 ha. skov og 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret 1974, stald og lade opført 1898, stald 1972 og maskinhus 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer og gylletank. Maskinstation bruges til høst. HOBRO LANDEVEJ 170, "LYKKEHOLM", SJØRRING, 8830 TJELE.GEORG VAGN NIELSEN, gårdejer, omtales under "Brobjerggaard", Brobjergvej 8, Lindum.G.V.N. overtog gården den 1.-4.- 1977 fra Niels Fedder.Matr. nr. 30 m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 172.400. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha. samt 5 ha. ved jordfordeling. Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1910 og maskinhus 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, frø og kartofler. Der findes markvandingsanlæg og halmfyr. Gården drives sammen med "Brobjerggaard".



-256-HOBROVEJ 35, VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690091.FRITS KRISTENSEN, planteskoleejer, født den 13.-9.-1943, søn af Frits Kristensen, Viborg, gift med Gunhild Agger, født den 23.-12.-1939, datter af Holger Agger, Bøvlingbjerg. Parret har børnene Mette, født den 24.-12.-1963, Henrik, født den 12.-8.-1965 og Bo, født den 25.-12.-1966.G.K. arbejder som sygeplejerske.F.K. er uddannet gartner og driver planteskole på ejendommen, som han overtog den 1.-4.-1976 fra Sofus Mortensen.Matr. nr. 13b m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Areal 13,9 ha., heraf 3 ha. skov og bakker og 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1922, om- og tilbygget 1986, ældre stald og lade er opført omkring 1900, lade 1948 og maskinhus 1960. Gården drives som planteskole med frugt- og prydtræer samt læplanter. Der findes 2 traktorer, 2 plantemaskiner, 2 planteløftere, renser eller bundtmaskine, sprinkleranlæg, vandingsmaskineanlæg og drypvandingsanlæg, desuden er der brændefyr. På planteskolen er der en udlært medarbejder samt en elev. HOBROVEJ 39, "RISHØJ", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690302.NIELS CHRISTIAN MUNK, husmand, født den 19.-12.-1922, søn af Jens Munk, Nauntoft, gift med Mitta Tarp Østergaard, født den 7.-4.-1933, datter af Peder Tarp Østergaard, Skals. Parret har børnene: Leo, født den 10.-5.- 1953, Ivan, født den 10.-4.-1955, Inge Marie, født den 9.-11.-1956, Anne Grete, født den 25.-3.-1958 og Mona, født den 23.-2.-1962.M.T.M. døde den 27.-6.-1986.N.C.M. arbejder på maskinstation. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra Chr. Flarup.Matr. nr. Im m.fl. Ejendomsskyld 360.000. Grundskyld 68.200. Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng og bakker.Stuehuset er opført 1919, stald og lade 1921 samt maskinhus 1934. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er en fredet gravhøj ved navn Rishøj på gården.HOBROVEJ 40, "KJÆRSMINDE", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690116.KRISTEN HAGSTEN, gårdejer, født den 17.-10.-1912, søn af Ottomine og Valdemar Hagsten, Budsted Mark, Veggerby, gift den 5.-11.-1960 med Hilda Germansen, født den 31.-7.-1930, datter af Mane og Otto Germansen, Vammen.K.H. overtog gården den 1.-4.-1962 fra sin svigerfar, Otto Germansen, som købte den i 1923.Matr. nr. 16a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 413.000. Areal 38 ha., heraf 5 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1978, lade 1929, den blev ombygget med siloer og tørringsanlæg i 1982, kostald opført 1935 og maskinhus 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion af raps, hvede og maltbyg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt korntørringsanlæg og halmfyr.HOBROVEJ 41, "BAKKEL Y", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-690213.HELGE MØLDRUP, civiløkonom, født den 20.-3.-1949, søn af Cajus Pedersen, Brørup, gift med Tinne Bundgaard, født den 20.-10.-1949, datter af Michael Bundgaard, Bælum. Parret har børnene: Kristine, født den 5.-8.-1975 og Thomas, født den 18.-6.-1980.



-257-T.M. er ledende ergoterapeut.H.M. er civiløkonom i en importvirksomhed. Han overtog gården den 1.-8.-1975 fra Jens Langvad.Matr. nr. lOk m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 117.700. Areal 13,2 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1938, stald og lade ligeledes 1938. Gården drives med en fåre- besætning på 35 moderfår, det er krydsninger, der tilstræbes en stor race med uld til håndspinding. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.HOBROVEJ 42, "ELMELY", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 690114.CHRISTIAN NIELSEN, graver, født den 29.-1.-1924, søn af Søren Nielsen, Rødding, gift med Signe Overgaard Simonsen, født den 5.3.-1928, datter af Niels Simonsen, Lønborg. Parret har børnene: Bent, født den 3.-1.-1956 og Orla, født den 2.-8.-1962. S.O.N. er hjemmehjælper i Vammen.C.N. er graver ved Vammen Kirke. Han overtog gården i april 1949 fra Anders Peter Sørensen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 78.500. Areal 8,3 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1907, stald og lade ligeledes 1907 samt maskinhus 1970. Gården drives med en ammekobesætning på 5 ammekøer + opdræt, alle af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HOBROVEJ 43, "VESTERVANG", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690398.STEEN LANGE, specialarbejder, født den 17.-8.-1954, søn af Verner Lange, Bigum, gift med Anne-Marie Nielsen, født den 8.-10.-1953, datter af Knud Erik Nielsen, Mollerup. Parret har sønnen Peter, født den 3.-5.-1987.A.M.L. er bankassistent.S.L. arbejder på en beton varefabrik. Han overtog gården den 1.-4.-1987 fra sin far, Verner Lange.Matr. nr. lu. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 126.200. Areal 12 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1924, stald og lade ligeledes 1924 samt maskinhus 1970. Gården drives med en ammekobesætning på 4 køer samt kalve, det er krydsningsdyr, desuden er der en mindre svinebesætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, kornsilo samt halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.HOBROVEJ 45, PRÆSTEGÅRDSMARKEN, 8830 TJELE.PEDER RASMUS SØRENSEN, husmand, født den 16.-10.-1892, søn af Jens Chr. Sørensen, Bise, gift med Dagmar Pedersen, født i 1901, datter af P. Chr. Pedersen (Thomesen), Vammen. Parret har børnene: Jens Christian, Svend Aage, Oda og Aase.P.R.S. har været tillidsmand ved



-258-Husmandsbrandkassen gennem 25 år. Han overtog gården i 1923, da den blev udstykket fra præstegården i Vammen.Matr. nr. Iv. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 133.900. Areal 14,8 ha., heraf 2,5 ha. eng og 2 ha. skov og bakker.Stuehuset er opført 1923, stald og lade ligeledes 1923. Jorden er lejet ud.HOBROVEJ 47, "TOFTAGER", PRÆSTEGÅRDSMARKEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690089.PETER NIELSEN, overassistent, født den 16.-1.-1934, søn af Niels Chr. Nielsen, Skals, gift med Kirsten Ingeman Nielsen, født den 18.-9.-1937, datter af Jørgen Nielsen, Esrum.K.I.N. er rengøringsassistent. P.N. har været på Asmildkloster og Vejlby landbrugsskoler, han er overassistent ved Arbejdsformidlingen. Han overtog gården den 15.-3.-1960 fra Bernhard Pedersen.Matr. nr. Ix. Areal 17,2 ha., heraf 6 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1923, stald ligeledes 1923 og tilbygget 1947, lade opført 1935.Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor samt kornsiloer med tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst. På gårdens arealer er der 2 gravhøje.HOBROVEJ 51, "MØLLEGÅRDEN", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690045.CARL JOHANNES OBEL, diakon, født den 13.-12.-1930, søn af Andreas Obel, Thyholm, gift med Gerda Bach, født den 9.-5.-1934, datter af Niels Osvald Bach, Viborg. Parret har børnene: Jan Halldør, født den 4.-3.-1959, Carl Verner, født den 20.-10.-1962 og Niels Henrik, født den 22.-11.- 1966.G.O. er sygeplejerske.C.J.O. overtog gården den 1.-11.-1969 fra Jørgen Olsen.Matr. nr. Ile m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 129.300. Areal 18,8 ha., heraf 2,7 ha. eng og 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1900, ombygget flere gange senest i 1988, stald opført ca. 1870 og en del er inddraget til beboelse i 1988, resten er tillagt laden, som er bygget i 1940, desuden er der gammelt maskinhus og værksted opført 1870 samt nyt maskinhus og hønsehus fra 1967. Jorden er udlejet. Der drives lidt hareavl på gården. Der findes 1 traktor og kombifyr.HOBROVEJ 52, "FASTRUPLUND", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-690197. JOHAN LUND JENSEN, gårdejer, født den 4.-3.-1922, søn af Niels Peter Lund Jensen, Fastrup, gift med Herdis Andersen, født den 15.-7.-1929, datter fa Anders Nielsen Andersen, "Bomgården", Udbyhøj. Parret har børnene: Lars, født den 4.-12.-1956 og Lise, født den 18.-8.-1965.H.J. er uddannet sygeplejerske og arbejder som afdelingssygeplejerske.



-259- Johan L. Jensen har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1973 fra sin far, Niels Peter Lund Jensen. Matr. nr. la m.fl. Areal 81 ha., heraf 1,5 ha. eng og 7,5 ha. skov. Stuehuset er opført 1964, stald og lade 1955, 1957 og 1958, gården er' udflyttet fra Fastrup By, hvor den gamle hovedbygning stadig ligger. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt,alle af racen SDM. Svineproduktionen er på traktorer, rørmalkningsanlæg, 2 gylletanke, gården er ansat 1 fast medhjælper, desuden markarbejdet.
25 søer, grisene opfedes. Der findes 3 plantørringsanlæg samt kornsiloer. På bruges der maskinstation til en del af

HOBROVEJ 59, "BAKKELY", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-690227.JØRGEN HANSEN, mekaniker, født den 13.-4.-1968, søn af Birgit Hansen, Fastrup, gift den 16.-4.-1988 med Gitte Færch, født den 20.-8.-1967, datter af Jørgen Færch Mikkelsen, Rødding.G.H. er bager.J.H. er chauffør. Han overtog gården 1.-6.-1988 fra sin mor, Birgit Hansen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af J.H.s bedstefar, Martin Sunesen i 1967.Areal 6 ha., med eng ned til Skals Ä samt Tjele Langsø.Stuehuset er opført 1902, stald og lade 1930. Gården drives som hobbylandbrug med lidt køer, kalve, grise og får. Der findes 1 traktor.HOBROVEJ 63, FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-690265.CARL GEORG LORENZEN, mejeriarbejder, født den 8.-3.-1928, søn af Poul Callesen Lorenzen, Åbenrå, gift med Ida Thorsager, født den 22.-5.-1935, datter af Jens Chr. Thorsager, Vammen. Parret har børnene: Else, født den 26.-12.-1954, Tove, født den 21.-3.-1956, John, født den 20.- 5.-1957, Britta, født den 13.-8.- 1958, Jes, født den 22.-1.-1960, Kristian, født den 12.-5.-1962, Ib, Solvej, født den 14.-9.-1966. født den 26.-1.-1964, Lene, født den 24.-1.-1965 ogI.L. er kursusleder ved aftenskolen i Tjele Kommune.C.G.L. er mejeriarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1954 fra Ingemann Nielsen, matr. nr. 16c m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 48.700. Areal 6 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1900, ombygget og moderniseret 1963, stald opført 1915 og tilbygget 1961, lade opført 1915. Jorden er lejet ud, der findes 1 traktor.HOBROVEJ 67, "SKOVBAKKEGAARD", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-690181. CHRISTIAN BAY, gårdejer, født den 10.-9.-1933, søn af Søren Bay, Fastrup, gift med Anne Marie Sandfeldt, født den 8.-6.-1931, datter af Niels Sandfeldt, Funder. Parret



-260- har børnene: Niels Søren, født den 4.-11.-1965, Gyda Marie, født den 5.-1.-1968 og Jens Jørgen, født den 5.-11.-1973.Anne M. Bay er uddannet sygeplejerske og arbejder på deltid. Christian Bay har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården den 12.-8.-1964 fra sin far, Søren Bay.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 331.300. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 1,3 ha. skov og 7 ha. eng. Desuden er der forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført 1911, lade opført 1929, kostald 1941, roehus 1967 og maskinhus 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 4 søer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Besætningen består desuden af 5 heste af racen Dansk Varmblod samt 2 ponyer. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, korntørringsanlæg med siloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Hobrovej 89.HOBROVEJ 69, FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-690288.SVEND ERIK MØLLER, gårdejer, født den 22.-3.-1922, søn af Johanne Berthelsen, Rørbæk, gift med Ellen Sørensen, født den 14.- 9.-1928, datter af Niels Sørensen, Dalby Hals. Parret har børnene: Bente, født den 18.-3.-1956 og Meta, født den 9.-9.-1958.S.E.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-6.-1952 fra Johannes Iversen.Matr. nr. IL m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 81.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset, som er af bindingsværk, er af ældre dato, stald og lade opført 1940, maskinhuse 1983 og 1988. Gården drives som alsidigt landbrug med 6 SDM-kvier, 1 so, der opfedes ca. 60 slagtesvin årligt, desuden er der 4 heste af racen Fjordheste. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HOBROVEJ 71, "MOSEGAARD", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 690081.GUNNER BAY, gårdejer, født den 23.-3.-1931, søn af Kresten Bay, Fastrup.G.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1971 fra sin far, Kresten Bay, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 2f m.fl. Areal 33 ha.,



-261- heraf 5,5 ha. eng og 5,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1914, stald og lade 1943, svinestald 1965 og maskinhus 1981. Gården drives med en ammekobesætning på 6 SDM-ammekøer samt kalve, desuden er der 13 søer, der produceres ca. 230 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, korntørringsanlæg med siloer samt halmfyr.

svinestald 1968 og maskinhus 1978. På gården erdrives sammen med Skibdalvej 51.

HOBROVEJ 83, FASTRUP, 8830 TJELE.JAN CHRISTIAN HASLUND, gårdejer, omtales under Skibdalvej 51.J.C.H. overtog gården den l.-l.- 1989 fra Molly og Ejner Sørensen.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 130.500. Areal 13,5 ha., heraf 2,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1909, kostald 1790, lade 1959, hønsehus 1961, der nogle plansiloer, ejendommen
HOBROVEJ 85, FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-690308.VIGGO JÆGER, husmand, født den 14.-8.-1923, søn af Kjeld Laurits Jæger, Vammen, gift med Inga Vogsen, født den 23.-3.-1932, datter af Hans Vogsen, Formyra. Parret har børnene: Maja, Ketty, Kjeld og Hans.V.J. har i 38 år drevet Fastrup Maskinstation, den er nu afhændet til sønnen Kjeld. Viggo Jæger er i repræsentantskabet for DLG samt i bestyrelsen for Andelskassen i Vammen. Han overtog gården den 1.-8.-1950 fra Peter Nørgaard.Matr. nr. 6e m.fl. Areal 4,5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1932 og tilbygget 1964, maskinhus opført 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, maskinstation bruges til høst.HOBROVEJ 87, "SKOVLUND", FASTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 690102.BØRGE JENSEN, landmand, født den 12.-8.-1928, søn af Alfred Jensen, Sunds, gift med Anna Sørensen, født den 12.-5.-1935, datter af Kristian Sørensen, Kvor- ning. Parret har børnene: Lillian, født den 16.-2.-1958, Dorit, født den 12.-6.-1959, Jørn-Ole, født den 27.-3.-1968 og Torben, født den 29.-5.-1972.A.J. arbejder på Fastrup Hvilehjem.B.J. har været formand for Vammen-Lindum-Sjørring Husmandsforening, han er nu i



-262- bestyrelsen for Midtjysk Familiebrug samt i Menighedsrådet, han har gennem en årrække drevet maskinstation. Han overtog gården i marts 1957 fra Ingemann Nielsen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 875.000. Grundskyld 120.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 0,5 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1925, stald og garage 1964, maskinhus 1985, desuden er der en ældre lade. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 150 stk. årligt, desuden er der 6 fedekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer og 1 roesåmaskine. Maskinstation bruges til høst.HOBROVEJ 89, "EGELUND", FASTRUP, 8830 TJELE.CHRISTIAN BAY, gårdejer, omtales under Hobrovej 67.C.B. overtog gården i efteråret 1973 fra sin far, Søren Bay.Matr. nr. 9f. Areal 1,5 ha.Alle bygningerne, bestående af stuehus, stald og lade, er opført i 1900. Ejendommen drives sammen med Hobrovej 67.
HOLMEVEJ 16, "VORNING MØLLE", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451633.INGRID NØRGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, datter af Jens Nørgaard, Vorning, gift med Knud Flarup Christensen, søn af Arthur Christensen, Kvorning. Parret har børnene: Per, Jan og Kim.I.N.C. overtog gården den 1.-1.-1986 fra sin far, Jens Nørgaard, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 35a. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 250.400. Areal 26,7 ha., heraf 6 ha. skov og eng-Stuehuset er opført 1860 og moderniseret 1975, svinestald og kostald opført 1955, den gamle vandmølle har været i funktion indtil 1954. Gården drives med en slagte- svineproduktion på ca. 700 stk., desuden er der 6 Angus-køer med kalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor samt nogle kornsiloer. K.F.C. ejer "Lauringgaard", Kvorning Møllevej 18, Kvorning, hvor familien bor.HOLMEVEJ 19, "DAMGÅRD", HOLME, 8830 TJELE, tlf. 06- 451398.AXEL FLARUP PEDERSEN, gårdejer, født den 29.-4.-1928, søn af Mane og Jens Nielsen Pedersen, Damgård, gift den 1.-7.-1955 med Karen Margrethe Jensen, født den 18.-3.-1932, datter af Elisabeth og Rasmus Jensen, Broager- gård. Parret har børnene: Jens, født den 5.-5.-1958, Kurt, født den 27.-5.-1961 og Lisbeth, født den 25.-10.-1964.A.F.P. overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin far, Jens Nielsen Pedersen. Gården har været i slægtens eje siden 1647.Matr. nr. 3a Holme. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 563.600. Areal 41,6 ha., heraf 7 ha. eng.



-263-Stuehuset er opført 1900, svinestalde 1901 og 1976, kostald 1916, ombygget og udvidet 1930, lade opført 1930 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 25 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, desuden er der 20 kreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri samt kornsiloer. HOLMEVEJ 22, "HOLMEGÅRDEN", 8830 TJELE, tlf. 06-451590.CARL M. CHRISTENSEN, gårdejer, født den 24.-4.-1939, søn af Bodil Kristine og Jens Christensen, Fausing.C.M.C. overtog gården den 8.-8.- 1972 fra Rasmus Damsgård Nielsen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 479.800. A- real 41,7 ha., heraf 3 ha. eng. Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1975, kostald, svine- stald og lade er opført 1925 efter en brand, bygningerne er moderniseret og ombygget i 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer samt køresilo til ensilage.HOLMEVEJ 24, "VINGE MØLLE", 8830 TJELE.GRETE PEDERSEN, gårdejer, født den 3.-12.-1927, datter af Karoline og Anton Fjeldsted, Møldrup, gift den 2.-11.-1951 med Kaj Alrøe, født den 30.-8.- 1930, søn af Anna og Niels Pedersen, Ejstrup. Parret har børnene: Mariann, født den 19.-2.-1953, Jytte, født den 3.-4.-1955, Anna, født den 1.-2.1958, Linda, født den 21.-11.-1960, Nels, født den 21.-9.-1962 og Hugo, født den 22.-2.-1964.G.P. overtog gården den 1.-9.-1981 fra Peder Chr. Handberg.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 429.800. Areal 55,8 ha., heraf 27 ha., skov og eng samt 3 ha. mølledam.Stuehuset er opført 1898, kostald 1924 og lade 1933, selve møllebygningen er fra 1883, den er siden ombygget og i 1947 blev der indlagt turbine, som stadig findes. Alderen på møllersvendens hus er ukendt. Gården drives som alsidigt landbrug med en svineproduktion på 40 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Desuden er der en kødkvægsbesætning på 5 ammekøer + opdræt, der er også 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 skovkran samt tørringsanlæg til korn.HOLMEVEJ 26, NR. VINGE, 8830 TJELE, tlf. 06-652255.NIELS ERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 7.-8.-1927, søn af Laura og Chresten Andersen, Årslev, gift den 22.-11.-1959 med Ragnhild Rasmussen, født den 8.-6.-1930, datter af Anna og Hans Rasmussen, Vammen. Parret har børnene: Claus, født den 25.-5.-1960, Rikard, født den 5.-4.-1962 og Lene, født den 17.-6.-1966.



-264-

til korn samt 2 siloer til ensilage.

N.E.A. overtog gården den 2.-10.- 1959 fra Jens Vester.Matr. nr. 9e. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 99.100. Areal 7,7 ha. Desuden er der forpag- tet 1 ha.Stuehuset er opført 1931, stald og lade ligeledes 1931, svinestald tilbygget 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 100 grise. Der findes 2 traktorer, plansilo
HOLMEVEJ 27, 8830 TJELE, tlf. 06-652391.PEDER NØRRIS NIELSEN, gårdejer, omtales under Holmevej 31.P.N.N. overtog gården den 1.-11.-1983 fra Asmus Vesterby.Matr. nr. 9g. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 103.600. Areal 7,7 ha.Alle bygningerne er opført i 1931. Gården drives sammen med Holmevej 31. Der findes 1 plansilo til korn.HOLMEVEJ 31, NR. VINGE, 8830 TJELE, tlf. 06-652391.PEDER NØRRIS NIELSEN, gårdejer, født den 17.-3.-1922, søn af Anne og Anton Nielsen, Nr. Vinge, gift den 18.-7.-1957 med Gurli Olsen, født den 16.-10.-1933, datter af Petra og Dusinus Olsen, Vinkel. Parret har børnene: Jørgen, født den 16.-9.-1957, Jonna, født den 23.-2.-1959, Anton, født den 26.-11.-1960, Tove, født den 12.-3.-1963 og Arne, født den 6.-3.-1964.P.N.N. overtog gården den 1.-3.-1951 fra Peder Skytte.Matr. nr. 5f m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 176.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.Stuehuset er opført 1931 og tilbygget 1964, stald og lade opført 1931, svinestald 1971 og 1977. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer + opdræt, desuden er der 1 ko og 2 kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer samt plansilo til korn. Gården drives sammen med Holmevej 27.HOLMEVEJ 35, 8830 TJELE.ØJVIND LYSDAL, gårdejer, født i 1924, søn af Ingeborg og Axel Lysdal, Rettrup, gift den 15.-3.- 1953 med Elna Mortensen, født den 24.-3.-1929, datter af Emma og Jens Christian Mortensen, Højslev. Parret har børnene: Birgit, født i 1954, Dorthe, født i 1955 og Karin, født i 1969.Ø.L. er formand for Sædager Mejeri og formand for Nr. Vinge Menighedsråd. Han overtog går-



-265- den i 1962 fra Mikkel Jensen.Matr. nr. 5c. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 115.000. Areal 10,4 ha.Stuehuset er opført 1933, kostald ligeledes 1933, svinestald 1964, roehus og maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Der findes 1 traktor og silo til ensilage.HOVMOSEVEJ 3, "NYGÅRD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654146.KNUD SØRENSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1937, søn af Karen og Karl Sørensen, Viborg Vestermark, gift den 14.-11.-1964 med Gudrun Otte, født den 28.-11.-1935, datter af Anne og Kr. Otte. Parret har datteren Hanne, født den 13.-11.-1965. K.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1965 fra Frida Andersen.Matr. nr. 11c. m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1974-1975, lade opført 1953, svinestald tilbygget 1973 og maskinhus opført 1974. Gården drives med en slagtes vineproduktion på ca. 450 stk. årligt, desuden opfedes 30 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn og silo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HOVMOSEVEJ 4, "DALGÅRDSMINDE", VEJRUMBRO, 8830 TJELE, tlf. 06-654142. GUNNAR VILLADSEN, gårdejer, født den 6.-6.-1927, søn af Karen og Jakob Villad- sen, Sevel, gift den 6.-8.-1955 med Dora Behrens, født den 7.-4.-1935, datter af Kirstine og Karl Behrens, Dover. Parret har børnene: Karen, født den 20.-7.-1956, Bente, født den 31.-10.-1958 og Per, født den 13.-2.-1960.G.V. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for Jutland Slagterierne og været i distriktsudvalget for kåring af svin på avlscentrene. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra Gerhard Nielsen.Matr. nr. lOe m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 202.800. Areal 20,5 ha., heraf 2,2 ha. marginaljord. Desuden er der forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret, sostald opført 1900 og ændret i 1977, slagtesvinestald opført 1956, lade 1948 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 60 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. HOVMOSEVEJ 6, "ESKILDGÅRD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 654104.HENRY JOHANNES ANDERSEN, gårdejer, født den 15.-10.-1935, søn af Hansine og Peder Andersen, Vejrum, gift den 11.-11.-1959 med Elly Margrethe Jacobsen, født den 12.-2.-1939, datter af Magda og Hougård Jacobsen, Fou- lum. Parret har børnene: Peder, født den 5.-1.-1962, Jørgen, født den 7.-9.-1964, Annette, født den 18.-10.-1967 og Søren, født den 3.-10.-1972.H.J.A. har været i bestyrelsen for Ørum Mejeri. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra forældrene, Hansine og Peder Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1868.Matr. nr. 10c m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 198.200. Areal 25,3 ha., der er tilkøbt 6 ha., som ikke er med i vurderingen.



-266-Stuehuset er opført 1879 og moderniseret i 1969 og 1988, kostald opført 1966 og ændret til svin i 1977, sostald og maskinhus opført 1977. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, gylletank samt plansilo til korn.HOVMOSEVEJ 8, VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654241.JØRGEN HANBERG SVENDSEN, gårdejer, født den 20.-10.-1951, søn af Erna og Åge Svendsen, Vejrum, gift den 21.-5.-1977 med Margit Kraustrup, født den 20.-3.-1956, datter af Petra og Jens Kraustrup, Vejrum. Parret har børnene; Betina, født den 26.-8.-1978, Thomas, født den 19.-1.-1980, Jonas, født den 16.-7.-1986 og Mathias, født den 6.-12.-1988.M.S. er sparekasseassistent.J.H.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1977 fra sin far, Åge Svendsen, som købte den i 1942.Matr. nr. 4m m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført 1978, sostald er ændret i 1970, slagtesvinestald opført 1965 og ændret 1987, klimastald opført 1987, lade 1951 og maskinhus 1973. Gården drives med en svineproduktion på 110 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo til korn samt fuldautomatisk fodringsanlæg. HOVMOSEVEJ 12, "MOSEVANG", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 654141.AGNER INGSTRUP BALDRUP, gårdejer, født den 15.-3.-1940, søn af Maren og Kristoffer Bal- drup, Vejrum, gift den 3.-5.-1963 med Gudrun Klausen, født den 26.-10.-1937, datter af Jensine og Marinus Klausen, Bjerregrav. Parret har børnene: Ulla, født den 2.-11.-1964 og Kaj, født den 10.-6.-1970.A.I.B. overtog gården den 1.-11.-1963 fra sine forældre, Maren og Kristoffer Baldrup, som købte den i 1933.Matr. nr. 8e m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 232.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1902 og restaureret flere gange, senest i 1970, stald opført 1973, lade 1975, maskinhus 1977 og spaltestald 1979. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo til korn.HOVSTIEN 11, "LANGAGER- GAARD", LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08- 544404.STEEN SKAARUP JENSEN, gårdejer, født den 3.-8.-1949, søn af Jens Christian Jensen, Klejdrup, gift med Tina Nielsen, født den 27.-3.-1963, datter af Jens Nielsen, Hersum. Parret har børnene: Simon, født den 25.-2.-1983, Trine, født den 16.-7.-1984 og Martin, født den 18.-3.-1988.



-267-S.S.J. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i kredsledelsen for DLG og ØAS. Han overtog gården i februar 1978 fra Peter Rasmussen.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 366.400. Areal 30 ha., heraf 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1979, stald og lade ligeledes 1979 og yderligere en stald i 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 7.000 slagtesvin årligt, desuden er der 2 Oldenborger-heste og 2 krydsningsfår samt 2 Angus-køer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, automatisk fodringsanlæg med blandeanlæg, 2 gylletanke, markvandingsmaskine og korntørreri med plansiloer.HULBÆKVEJ 33, "STOREHØJ- GÅRD", HULBÆK, 8830 TJELE, tlf. 06-652134.IB HARTVIG, gårdejer, født den 30.-11.-1941, søn af Thyra og Sigurd Hartvig, Tange, gift den 5.-11.-1966 med Grethe Salomon- sen, født den 18.-9.-1947, datter af Marie og Anders Salomonsen, V. Velling. Parret har børnene: Helle, født den 4.-11.-1969, Hanne, født den 31.-7.-1972 og Lars, født den 23.-6.-1977.I.H. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Østjyske Slagterier. Han overtog gården den 15.-5.-1968 fra Verner Møller.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. eng og mose og 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1860 og restaureret, senest i 1985, svinestald opført 1964 og 1976, hestestald 1950 og ændret til svin i 1962, kostald opført 1935 og ændret til svin i 1962, tørreri og lade opført 1969 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 150 søer, desuden opfedes grisene, halvdelen af dem på gården Østergade 49, Ørum. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn, gylletank, gastæt silo til korn samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper samt 1 skoledreng, den drives sammen med Østergade 49, Ørum.HVIDDINGVEJ 23, "ØSTVANG", 8830 TJELE, tlf. 06-451454, HARALD KJÆRGAARD, gårdejer, født den 29.-4.-1928, søn af Kristian Kjærgaard, gift den 3.-12.- 1955 med Linda Ljungberg, født den 22.-5.-1936, datter af Viktor Ljungberg. Parret har børnene: Bente, født den 17.-10.-1957, Birgit, født den 24.-6.-1959 og Ole, født den 22.-9.-1960.H.K. overtog gården den 15.-11.- 1955 fra Gunnar Nielsen.Matr. nr. 6g. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 322.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført 1924, kostald og lade ligeledes 1924. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.HVIDDINGVEJ 25, HAMMERSHØJ, 8830 TJELE, tlf. 06-451075.CARSTEN FISKER, husmand, født den 10.-6.-1951, søn af Henry Fisker, gift den 10.-12.-1979 med Lillian Kirkegaard, født i 1955, datter af Egon Kirkegaard. Parret



-268-

Foto: Kastrup Luftfoto.

har børnene: Henrik, født den 21.-9.-1977 og Mogens, født den 22.-6.-1979.Carsten Fisker er truckmontør. Han overtog gården den 1.-3.-1974 fra Alfred Hansen.Matr. nr. 21. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 111.300. A- real 8,9 ha.Alle bygningerne er opført 1927 og maskinhuset 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 60 stk., der produceres ca.200 stk. årligt. Der findes 1 traktor og kornsilo, maskinstation bruges til høst.HVIDDINGVEJ 31, "KJÆRHAVE", HAMMERSHØJ, 8830 TJELE, tlf. 06-451167.ROBERT PEDERSEN AGERSKOV, maskinstationsejer, født den 18.- 5.-1935, søn af Gudmund Agerskov. R.P.A. har børnene: Else, født den 10.-6.-1959, Erik, født den 25.-4.-1962, Vagn, født den 27.-5.- 1967 og Kamma, født den 2.-6.- 1968.R.P.A. overtog gården den 1.- 11.-1958 fra Alfred Dahl.Matr. nr. 15b. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 109.000. Areal 10 ha.Stuehuset er opført 1927, kostald ligeledes 1927, lade 1954 og maskinhal 1976. Gården drives som maskinstation, planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter samt juletræer. Der findes 6 traktorer, 3 mejetærskere, 1 kalkspreder, 1 ammoniaknedfælder samt halmfyr. På maskinstationen er der ansat 5 faste medarbejdere.HVIDDINGVEJ 35, 8830 TJELE, tlf. 06-451539.FRODE BACH, savskærer, født den 27.-4.-1944, søn af Andreas Kristensen, gift den 20.-11.-1965 med Jytte Nielsen, født den 2.-6.-1944, datter af Gunnar Nielsen. Parret har børnene: Niels, født den 7.-3.-1965 og Brit, født den 27.-1.-1971.J.B. er rengøringsassistent.F.B. overtog gården den 1.-7.-1984 fra Gunnar Thestrup Nielsen.Grundskyld 57.000. Areal 5,3 ha.Stuehuset er opført 1976, kostald og lade 1955 og omforandret 1976. Gården drives med en besætning på 4 køer og 8 stk. opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 3 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.HVIDDINGVEJ 37, "NORDVANG", 8830 TJELE, tlf. 06-451644.KAJ NORDENTOFT, gårdejer, født den 6.-11.-1950, søn af Henry Nordentoft, gift den 19.-10.-1974 med Henny Andersen, født den 10.-6.-1954, datter af Johannes Andersen.Parret har børnene: Carsten, født den 9.-4.-1974, Gitte, født den 10.-9.-1975 og Jørgen, født den 18.-5.-1978.H.N. arbejder på Grundfoss.K.N. overtog gården den 1.-1.-1988 fra sin far, Henry Nordentoft.Matr. nr. 6c m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 106.000. Areal 10,2 ha., desuden er der forpagtet 4,5 ha.



-269-Stuehuset er opført 1952, kostald ligeledes 1952, omforandret og udbygget til svin i 1973, ny svinestald opført 1978 og maskinhus 1985. Gården drives med en slagtesvi- nebesætning på ca. 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.HVIDDINGVEJ 39, HAMMERSHØJ, 8830 TJELE, tlf. 06-451329.SVEND THOMAS OTTE, deltids landmand, født den den 18.-1.-1951, søn af Marius Otte, gift den 17.-1.-1986 med Margrethe Hyldgaard Pedersen, født den 14.-3.-1957, datter af Jens Pedersen. Parret har børnene: Rune, født den 1.-4.-1980 og Thorsten, født den 1.-10.-1982.M.H.O. er sygeplejerske.S.T.O. er dyrlæge. Han overtog gården den 1.-7.-1982 fra Anker Andersen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 165.800. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. skov.Alle bygningerne er opført i 1943. Gården har en besætning af ammekøer, dels blandet race og Limousine, desuden er der lidt får. 10 ha. af jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.INGSTRUPHOLMVEJ 1, "BIRKEHØJ", 8830 TJELE, tlf. 06-651299.NIELS JØRGEN SKAARUP, landmand, født den 24.-6.-1951, søn af Dagny og Frede Skaarup, gift med Ester Lykke Mose, født den 16.-11.-1955, datter af Margrethe Elisabeth og Henry Lykke Mose. Parret har børnene: Jane Elisabeth, født den 2.-7.-1975, Niels Kristian, født den 5.-2.-1977 og Nils Erik, født den 5.-1.-1980. N.J.S. overtog gården den 1.-1 1.-1977 fra Birgit Kruse og Birger Jensen. Areal 10 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført 1931, de ældste staldbygninger er opført i 1931, nye stalde 1979, 1981 og 1983, desuden er der maskinhus opført 1983. Gården drives med en svineproduktion på 175 søer, der opfedes ca. 400 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, rug, raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo, gastæt silo til korn og udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 fuldtids medhjælper.INGSTRUPHOLMVEJ 3, SDR. INGSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 651151.HENNING BAY, gårdejer, født den 8.-2.-1939, søn af Holger Bay, Sdr. Ingstrup, gift med Ellen Karin Foder, født den 11.-7.-1942, datter af Peter Foder, Vejle. Parret har børnene: Stig, født den 4.-12.-1966, Thorkild, født den 9.-9.-1969 og Susanne, født den 31.-8.-1971.E.K.B. er uddannet økonomaassistent og arbejder i Viborg.H.B. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole, han arbejder som murerarbejdsmand. Han overtog gården den 1.-7.-1966 fra sin far, Holger Bay.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 675.000. Areal 17,1 ha.Stuehuset er opført 1930, stald ligeledes 1930, maskinhus og garage 1936, svinestald 1950 og lade 1952. Gården drives med en svineproduktion på 7 søer, der opfedes ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.INGSTRUPHOLMVEJ 5, INGSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-651052.JOKUM NIELSEN, husmand, født den 21.-9.-1903, søn af Kresten Nielsen, Almind,



-270- gift med Marie Jokumsen, født den 6.-10.-1905, datter af Kresten Jokumsen, Rødding. Parret har datteren Inga, født den 15.-10.-1925.M.N. døde den 18.-9.-1978.J.N. overtog gården den 13.-8.-1926 fra Karl Torsager.Matr. nr. 2d. Ejendomsskyld 380.000. Areal 8,9 ha.Stuehuset er opført 1923, stald og lade ligeledes 1923 og en stald i 1953. Oorden er lejet ud. INGSTRUP MØLLEVEJ 3, "MØLLE- GAARDEN", INGSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-651131.SØREN SKOVGAARD, overlæge, født den 15.-3.-1934, søn af Peter Skovgaard, Ring, Sjælland, gift med Hanne Wille-Christian- sen, født den 23.-9.-1937, datter af Carl Wille-Christiansen, Viborg. Parret har børnene: Henrik, født i 1962, og Peter, født i 1965.H.S. er hospitalslaborant i Viborg.S.S. er overlæge i Viborg. Han overtog gården den 1.-12.-1984 fra Rasmus Vind. Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 730.000. Areal 5,3 ha., heraf 3,3 ha. eng og skov. Stuehuset er opført 1865, stald og lade 1908. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der bruges maskinstation til markarbejdet. Gården har oprindelig været en gammel vandmølle.INGSTRUP MØLLEVEJ 7, "BJERREGÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06-651024.JENS EGON THORSAGER, gårdejer, født den 30.-6.-1931, søn af Kristine og Jens Christian Thorsager, gift med Jytte Ludvigsen, født den 24.-6.-1941, datter af Cecilie og Ludvig Ludvigsen. Parret har børnene: Karen Margrethe, født den 6.-8.-1962 og Jens, født den 13.-1.-1969.J.E.T. overtog gården den 1.-10.-1959 fra sin mor, Kristine Thorsager, gården har været i slægtens eje siden 1717.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 538.900. Areal 64,8 ha., heraf 11 ha. eng.Stuehuset er opført 1868, staldbygningerne 1924-1928, svinestald 1971 og maskinhus 1979-1980. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, der opfedes ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, udendørs silo til korn og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.INGSTRUP MØLLEVEJ 8, 8830 TJELE, tlf. 06-651017.BENT SMØRKJÆR JØRGENSEN, gårdejer, født den 22.-6.-1955, søn af Asta Emilie og Johannes Smørkjær Jørgensen, gift med Ragna Steffensen, født den 6.-7.- 1962, datter af Stinna og Poul Steffensen. Parret har børnene: Michael, født den 8.-11.-1983 og Lars, født den 12.-6.-1987.R.J. er hjemmehjælper i Viborg.B.S.J. er formand for husdyr-



-271- brugsudvalget i Viborg Landboforening og er i Rødding Menighedsråd. Han købte gården den 1.-7.-1986 fra sin far, Johannes Smørkjær Jørgensen, som overtog den i 1943.Matr. nr. 9b m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 328.400. Areal 52,7 ha., heraf tilkøbt 19,8 ha. Desuden er der forpagtet 13 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er tilbygget i 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 58 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 3 traktorer, gylletank, kornsilo, køresilo til ensilage, samt halvautomatisk udmugning. På gården er der ansat 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.INGSTRUP MØLLEVEJ 12, "BISSEHUS", LUNDDORFFGAARDE, 8830 TJELE, tlf. 06-652022.ERNST KNUDSEN, gårdejer, født den 17.-4.-1916, søn af Peder Christian Knudsen, Over Viskum, bor sammen med Anna Margrethe Christiansen, født den 6.-3.-1923, datter af Anders Chr. Andersen, Holstebro. Parret har sønnen Per John, født den 1.-5.-1966.A.M.C. er restaurationsuddannet.E.K. overtog gården i juli 1966 fra Aage Hoppe.Matr. nr. 2b m.fl. Areal 17 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1968, tømmerhal 1966, stald opført efter en brand i 1972, maskinhus 1973 og tømmerhal 1980. Gården drives med en besætning på 1 ko og 2 kalve, desuden er der lidt svin. Der findes 1 traktor og korntørringsanlæg med silo.INGSTRUP MØLLEVEJ 13, ""FRYDENSLUND", 8830 TJELE, tlf. 06-651154.BØRGE JENSEN, gårdejer, født den 8.-9.-1921, søn af Kirstine og Otto Jensen, Nauntoft, gift med Henny Noesgård Krog, født den 7.-8.-1922, datter af Signe og Kresten Krog. Parret har børnene: Karsten, født den 19.-1.-1953, Signe, født den 23.-11.-1956, Frank, født den 10.-11.-1960 og Finn, født den 26.-12.-1962.B.J. overtog gården den 10.-8.-1949 fra Martha og Ivar Eriksen.Matr. nr. 9e og h. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 165.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha.Stuehuset er opført 1910, staldbygningerne ligeledes 1910 og ombygget 1952, maskinhus 1953 og 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 10 ungdyr til færdigfedning, kobesætningen er under afvikling, desuden produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 1 traktor, kornsilo med tørreri samt silo til ensilage. Maskinstation bruges til høst.INGSTRUP MØLLEVEJ 15, INGSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 651108.AKSEL QUORNING, gårdejer, født den 9.-3.-1934, søn af Kresten Quorning, Roum, gift med Lilly Jakobsen, født den 10.-2.-1938, datter af Svend Aage Jakobsen, Foulum. Parret har børnene: Inger, født den 19.-10.-1960, Tage, født den 23.-7.-1965 og Bente, født den 21.-4.-1968.A.Q. overtog gården i december 1959 fra Jens Jakobsen.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 12,6 ha. Stuehuset er opført 1974, stald og lade 1963 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med 25 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg,



-272- korntørren med siloer samt plansilo og højsilo til ensilage. Maskinstation bruges til høst.INGSTRUP MØLLEVEJ 17, 8830 TJELE, tlf. 06-651168.EVALD MIKKELSEN, husmand, født den 25.-12.-1922, søn af Jensine og Jens Mikkelsen, Foulum, gift med Anna Pedersen, født den 2.-12.-1923, datter af Christine og Henrik Pedersen, Ingstrup. Parret har børnene: Jens Henrik, født i 1946, Karl Erik, født i 1947, Grethe, født i 1950, Lise, født i 1952, Betty, født i 1954 og Gerda, født i 1961.E.M. overtog gården i december 1945 fra sine svigerforældre, Christine og Henrik Pedersen.Matr. nr. 3f. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 72.000. Areal 7,2 ha.Stuehuset er opført 1884 og tilbygget i 1905, staldbygningerne er opført 1930 og maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor samt indendørs kornsilo. Maskinstation bruges til høst.INGSTRUP MØLLEVEJ 19, "INGSTRUP ØSTERGÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06-651171.ERIK KJÆRGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 17.-12.-1937, søn af Marie og Jens Marius Pedersen, Øster Bording, gift med Herdis Nielsen, født den 14.-3.- 1942, datter af Kristine og Herluf Nielsen, Mollerup. Parret har børnene: Bodil, født den 5.-2.- 1967, Leif, født den 13.-4.-1969, Else Mane, født den 21.-8.-1973og Karin, født den 17.-3.-1976.E.K.P. overtog gården i juli 1972 fra Otto Quorning, Viborg.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 1.490.000. Grundskyld 320.800. Areal 36,9 ha., heraf 3,9 ha. skov og bakker samt 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1920, stald og lade 1955, maskinhus, vaskehus og garage 1956, ungdyrstald og roehus 1979 samt maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, korntørringsan- læg og siloer, halvautomatisk udmugningsanlæg, gylletank samt plansilo til ensilage- Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.IVERSVEJ 1, "LISEBORG", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651139. OLUF MADSEN, gårdejer, født den 11.-8.-1931, søn af Kresten Madsen, Grønbæk.O.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1961 fra Albert Thue-sen.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,4 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1876, stald og lade ligeledes 1876 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 12 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, kornsilo samt siloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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Foto: Kastrup Luftfoto.delskasse.

IVERSVEJ 2, RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651164.LAURITS NIELSEN, gårdejer, født den 30.-5.-1934, søn af Søren Nielsen, Rødding, gift med Anna Mogensen, født den 29.-1.- 1938, datter af Kristian Mogensen. Parret har børnene: Flemming, født den 6.-11.-1960, Erling, født den 24.-3.-1965 og Karl Erik, født den 15.-1.-1971.A.N. er rengøringsassistent på Rødding Skole og i Rødding An-L.N. har været på Dronningborg Kontrolskole, han arbejder nu på en tankstation i V. Bjerregrav, han har været formand og kasserer for Rødding og Løvel Husmandsforening og er formand for Rødding Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-1.-1960 fra sin sin far, Søren Nielsen, som købte den i 1923.Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 130.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1850, om- og tilbygget 1972, lade opført 1960, maskinhus 1967 og stald 1973. Gårdens besætning er på 2 rideheste. Jorden er delvis udlejet, planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og korntørreri med magasin. Maskinstation bruges til høst. På gårdens marker er der en fredet gravhøj.IVERSVEJ 7, "JÆRGERGAARDEN", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06- 651295.PETER JOKUMSEN, gårdejer, født den 13.-1 1.-1950, søn af Kresten Ejvind Jokumsen, Rødding, gift med Lise Nørskov, født den 10.-9.1955, datter af Alfred Emil Nørskov, Rødding. Parret har børnene: Kennet, født den 8.-9.- 1975, Allan, født den 9.-1.-1978 og Nicki, født den 15.-11.-1980. L.J. er husassistent på Vammen Pensionistgård.P.J. er døgnplejer for 2 drenge. Pedersen. Han overtog gården i oktober 1984 fra KristianMatr. nr. 25a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1,5 ha. eng, 1,5 ha. mose og sump samt 4 ha. skov. Desuden er der forpagtet 9,5 ha.Stuehuset er opført 1878 og tilbygget 1965, kostald opført 1900 og tilbygget 1965, svinestald opført 1965 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, desuden er der en svineproduktion på 10 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg samt udendørs køresiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.JORDEMODERVEJ 6, "MOSELUND", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699143. EJNER JENSEN, husmand, født den 25.-10.-1923, søn af Anton Jensen, Troelstrup, gift med Jensine Hansen, født den 4.-6.-1926, datter af Martin Hansen, Hærup. Parret har børnene: Sonja, født den 5.-12.-1943, Leif, født den 8.-4.-1945, Henny, født den 20.-6.-1949, Lilly og Solveig, født den 24.-12.-1953 samt Jørn, født den 6.-8.-1956.
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køer + opdræt, desuden er der 5 søer, en del

Ejner Jensen har været i bestyrelsen for Løvel Husmandsforening. Han overtog gården den 22.-2.-1946.Matr. nr. 7c m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 178.600. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1966, kostald 1965, maskinhus 1972, garage og lade 1978 samt lade i 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 17af grisene sælges om torvegrise, restenopfedes. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg samt plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KIRKEGADE 8, "NØRREGAARD", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06- 651146.KAJ ERIK NIELSEN, gårdejer, født den 3.-6.-1946, søn af Oskar Nielsen, Hvilsum, gift med Kirsten Møller, født den 5.-11.-1947, datter af Møller Pedersen, Hvilsum. Parret har børnene: Rikke, født den 12.-10.-1975, Mette, født den 22.-10.-1977 og død den 7.-5.1980, Mette, født den 21.-6.- 1981 og Søren, født den 28.-5.-1987. K.N. er lærer i Vejrumbro.K.E.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i skolenævnet og Menighedsrådet i Rødding og driver maskinstation og entreprenørvirksomhed fra ejendommen, som han var bestyrer på fra 1968-1972, hvor han købte ejendommen fra sin svigerfar, Møller Pedersen, Hvilsum.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 730.000. Areal 67,9 ha., heraf 11 ha. eng og 5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 39 ha.Stuehuset er opført 1931, værksted, lade og løsdriftsstald er opført efter en brand i 197 3, svinestald 1969 og maskinhus 1987. Gården har en besætning på 11 ammekøer + opdræt, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården, som drives som maskinstation, er der 6 traktorer, 3 mejetærskere, 1 gummiged, 1 rendegraver, 1 selvkørende skårlægger, ammoniakanlæg, fræsere, slamsugere, roeoptager, sprøjter, jordvogne, roesåmaskine, kalkspredere og gødningsspredere, desuden er der et korntørringsanlæg med lagersiloer. Der er 3 faste medarbejdere og 4 deltids medhjælpere.KISTRUPVEJ 1, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699142.GUNNAR VESTERGAARD, gårdejer, født den 15.-9.-1947, søn af Jens Vestergaard, Kistrup, gift med Elin Juul Andersen, født den 4.-9.-1946, datter af Charles Andersen, Mønsted. Parret har børnene: Per, født den 20.-8.-1967, Tom, født den 13.-9.-1970 og Tinna, født den 28.-10.-1975.E.J.V. er uddannet sygeplejerske og arbejder i Viborg.G.V. overtog gården i november 1976 fra sin far, Jens Vestergaard, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3a. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 16,5 ha. skov og 6 ha. eng.
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Foto: Kastrup Luftfoto.af markarbejdet. På gårdens arealer er der 7

Stuehuset er af ældre dato, stald, ladebygning og kostald er opført 1977 samt svinestald 1965. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktion er på 7 søer, en del af smågrisene sælges som torvegrise, resten opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg samt gylletank. Maskinstation bruges til en del
KISTRUPVEJ 6, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699153.BENT MØLLER, husmand, født den 8.-5.-1929, søn af Søren Møller, Smollerup, gift med Ruth Madsen, født den 26.-9.-1937, datter af Marius Madsen, Stoholm. Parret har børnene: Poul, født den 11.-6.-1960 og Anette, født den 28.-6.-1965.B.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1958 fra Søren Nielsen.

fredede gravhøje.

Matr. nr. 8i m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Areal 9,9 ha.Stuehuset er opført 1931, stald og lade ligeledes 1931, stald og garage 1951. Gården drives med en kvægproduktion på 21 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg samt gylletank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. KISTRUPVEJ 8, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699079.ERIK DALSGAARD, gårdejer, født den 5.-10.-1937, søn af Kristian Dalsgaard, Kistrup, gift med Kirsten Mikkelsen, født den 16.-3.1939, datter af Søren Mikkelsen, Nr. Nebel. Parret har børnene: Steen, født den 27.-8.-1962, Birgitte, født den 30.-8.-1965 og Karin, født den 17.-1 1.-1966. E.D. overtog gården den 1.-8.- 1965 fra sin far, Kristian Dalsgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1891.Matr. nr. 4. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 140.800. Areal 15,4 ha., heraf 1,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1960, desuden står det gamle stuehus stadig. Lade opført 1938, stald 1971, maskinhus og staklade 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg samt lagersiloer til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-27G- KISTRUPVEJ 9, "OVERGAARD", KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 699113.GUNNAR JUUL KRISTENSEN, gårdejer, født i 1939, søn af Kristian F. Kristensen, Kistrup, gift med Vera Jensen, datter af Peter Jensen, Kobberup. Parret har børnene: Jette, født i 1964, Kurt, født i 1970, Kaj, født i 1971 og Bo, født i 1979.G.J.K. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1961 fra sin far, Kristian F. Kristensen.Matr. nr. 2bn mf.l. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 4 ha. eng, desuden er der forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1937, stald og lade opført 1937, maskinhus 1977 og svinestald 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, automatisk fodringsanlæg til svin, rørmalkningsanlæg, gylletank, vandingsmaskine samt gastæt silo til korn, der er genvindingsanlæg for varme.KISTRUPVEJ 10, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699102.JØRGEN ØSTERGAARD, gårdejer, født den 24.-1.-1936, søn af Peter Østergaard, Kistrup, gift med Asta Carlsen, født den 19.-4.-1939, datter af Magnus Carlsen, Dolle- rup. Parret har børnene: Kjeld, født den 28.-7.-1964, Ann Kathrin, født den 1 3.-3.-1967 og Leif Peder, født den 26.-4.-1970.A.Ø. er sygehjælper på Ibsgården i Viborg.J.Ø. arbejder på en trælasthandel i Viborg. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra sin far, Peter Østergaard.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Areal 15,8 ha.Stuehuset er opført 1916 og senest tilbygget i 1986, stald opført 1953, lade 1958 og maskinhus 1978. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 4 køer + kalve, alle af racen Hereford. Jorden er delvis udlejet, der findes 2 traktorer og halmfyr.KISTRUPVEJ 11, "BINDSMINDE", KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699122.PETER MADSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1928, søn af Jens Madsen, Svingelbjerg, gift med Agnes Jacobsen, født den 24.-12.-1934, datter af Aage Bang Jacobsen, Engelsborg. Parret har børnene: Jens Martin, født den 10.-5.-1958, Aage, født den 10.-9.-1959, Ole, født den 6.-3.-1961, Per, født den 2.-4.-1964 og Lis, født den 2.-7.-1969.P.M. overtog gården i oktober 1957 fra Martin Rasmussen.Matr. nr. 8e m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 217.400. Areal 24,1 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1890, stalde 1969-1972, lade 1943, og maskinhus 1951. Gården drives med en kvægproduktion på 12 køer + opdræt, det er en blandet besætning, desuden er der dueavl med racen White King. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg, korntørringsanlæg



-277- med lagersiloer samt plansilo til ensilage, markarbejdet. Maskinstation bruges til en del af

tog gården den 15.-1.-1977 fra sin far, Ole Vejen

KISTRUPVEJ 12, "KLØVERHØJ- GAARD", KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699103.KRISTIAN VEJEN ANDERSEN, gårdejer, født den 6.-7.-1947, søn af Ole Vejen Andersen, Kistrup, gift med Karen Bjelke Fisker, født den 30.-3.-1946, datter af Kjeld Bjelke Fisker, Overlade. K.B.A. er uddannet omsorgsassistent og arbejder som sådan. K.V.A. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole. Han over- Andersen, nuværende ejer er 3.generation.Matr. nr. 3g m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 318.600. Areal 42,9 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 1,5 ha. skov og 4,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 25,8 ha. Stuehuset er opført 1957, stald og lade 1973, kviestald 1975, maskinhus, roehus og tyrestald 1984, gammel maskinhus er ombygget til kalvestald i 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, desuden opfedes 120 fedekalve årligt. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, vandingsmaskine, lagersiloer til korn samt plansilo til ensilage. På gården er ansat 2 faste medhjælpere og desuden bruges maskinstation til høst.KL ARISGÅRDVEJ 2, "BAKKE- LYST", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651241.WANDY PEDERSEN, værkfører, født den 22.-7.-1953, søn af Svend Aage Pedersen, Løvel, gift med Lena Thorgaard, født den 7.-5.1956, datter af Karl Thorgaard, Tapdrup. Parret har børnene: Martin, født den 22.-7.-1978, Maria, født den 7.-5.-1981 og Allan, født den 1.-5.-1987.L.P. er hospitalslaborant i Viborg.W.P. er værkfører på en fabrik i Viborg. Han overtog gården den 1.-3.-1978 fra Ingrid og Oskar Hansen.Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 78.100. Areal 10 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1907 og tilbygget 1986, stald opført 1926, maskinhus 1980, garage 1981, maskinhus og fyrrum 1987. Gården drives med en blandet besætning bestående af 4 travheste, 1 Simmentaler-kvie, 30 moderfår af racen Texel samt 1 vædder. Der findes 2 traktorer, lagersiloer til korn samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KLARISGÅRDVEJ 4, KL ARISGÅRDE, 8830 TJELE, tlf. 06-651101.ELITH NIELSEN, gårdejer, født den 23.-6.-1924, søn af Niels Olsen Nielsen, Agersø, gift med Ketty Andersen, født den 23.-4.-1925, datter af Anton Andersen, Rødding. Parret har børnene: Niels Anton, født den 13.-5.-1952, Kirsten, født den 3.-11.-1953 og Inge Lise, født den 11.-7.-1958.



-278- Elith Nielsen overtog gården den 21.-10.-1950 fra Laurits Lauersen (Klar is).Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 91.700. Areal 17,3 ha., heraf 3 ha. eng og 2 ha. skov og bakker.Stuehuset er opført 1857 og senere tilbygget, stald opført 1911, den gamle stald fra 1890 er senere ændret til garage og maskinhus, stald og lade opført 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 4 søer, der produceres ca. 85 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KLARISGÅRDVEJ 8, "NY KLAR1S- GAARD", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651196.ERIK DALSGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 14.-1.-1945, søn af Søren Dalsgaard, Fjelsø, gift med Inga Margrethe Christensen, født den 4.-2.-1950, datter af Alfred Christensen, Rødding. Parret har børnene: Anette, født den 28.-10.-1974 og Brian, født den 9.-8.-1976.I.M.C. er uddannet sygehjælper.E.D.C. er sognerepræsentant i Viborg Landboforening. Han overtog gården i juli 1972 fra sin svigerfar, Alfred Christensen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 176.300. Areal 22,8 ha., heraf 3,5 ha. skov og bakker samt 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1915, stald og lade ligeledes 1915 samt maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer T opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 8 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, lagersiloer til korn og plansilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

station fra ejendommen, som han overtog den

KOKHOLMVE3 16, KOKHOLM, 8830 TJELE, tlf. 06-626943.JENS CHRISTIAN NIELSEN, (Sloth), gårdejer, født den 10.-3.- 1936, søn af Laurits Nielsen (Sloth), Nørrehede, gift med Birgit Lauritzen, født den 21.-1.-1943, datter af Hans Lauritzen, Smid- strup. Parret har børnene: Aage Michael, født den 10.-3.-1971 og Jan Søren, født den 18.-7.-1973. J.C.N. har været på Vejlby Landbrugsskole, han driver nu maskin-1.-2.-1964 fra Harry Poulsen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 1.120.000. Areal 18,1 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 48,5 ha.



-279-Stuehuset er opført 1972, stald og lade 1978, maskinhus 1968 og gammelt stuehus er ændret til maskinhus i 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, korntørringsanlæg, lagersiloer og udendørs plansilo til ensilage. På gården bruges deltids medhjælpere.KOKHOLMVEJ 37, 8830 TJELE, tlf. 06-627445.EJNER NIELSEN, pensionist, født den 8.-12.-1916, søn af Marie og Laurids Nielsen, gift med Laura Rasmussen, født den 26.-4.-1919, datter af Agathe og Mads Rasmussen.E.N. overtog gården den 1.-10.-1943 fra sin mor, Marie Nielsen.Matr. nr. Ik. Areal 4 ha.Bygningernes årstal er ubekendt, de er alle af ældre dato. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg, der findes 1 traktor.KOKHOLMVEJ 39, KOKHOLM, 8830 TJELE, tlf. 06-627534.ARNE KRISTIAN DALSGAARD, pensioneret fuldmægtig, født den 24.-8.-1922, søn af Jens Dalsgaard, Ørum, gift med Inga Bøtcher Christensen, født den 11.-8.-1920, datter af Alfred Bøtcher Christensen, Silkeborg. Parret har børnene: Steen, født den 9.-12.-1944 og Jytte, født den 4.-12.-1947.I.B.D. har arbejdet i forretning i Viborg.A.K.D. har været skovfoged i Lindum Skov under Tjele Gods, har været forretningsfører i sygekasse i Tjele Kommune og derefter fuldmægtig i Tjele Kommune. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra Gert Diisterdich.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 70.300. Areal 7,4 ha., heraf 5 ha. juletræsplantage.Stuehuset er opført 1934 og tilbygget 1972, stald og lade opført 1934. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er kommen. Der findes 1 traktor og halmfyr, maskinstation bruges til høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.1945 fra sin far, Jens Pedersen, nuværende ejer er

KOKHOLMVEJ 41, "ESPHØJ- GAARD", KOKHOLM, 8830 TJELE, tlf. 06-626173.GEORG PEDERSEN, gårdejer, født den 3.-6.-1922, søn af Jens Pedersen, Kokholm, gift med Maja Jappe, født den 12.-2.-1923, datter af Hans Jappe, Bjerring. Parret har børnene: Hans Jørgen, født den 24.-5.-1947, Bente, født den 17.-12.-1951, Ingelise, født den 8.-5.-1954 og Jens, født den 17.-11.-1956.G.P. overtog gården den l.-ll.- 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1873.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 31,5 ha., heraf 4 ha. mose og plantage.Stuehuset er opført 1883, kostald 1910 og tilbygget 1956, lade opført 1925, maskinhus samt silo og malkemaskinehus 1967, svinestald 1976 og hønsehus 1950. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 31 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 22 søer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1/3 del mejetærsker, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg og korntørringsanlæg med lagersiloer. På gården er ansat 1 fast medhjælper og desuden bruges der lidt maskinstation.



-280-KOKHOLMVEJ 45, KOKHOLM, 8830 TJELE, tlf. 06-647007.JENS PETER JENSEN, hønseriejer, født den 3.-4.-1943, søn af Ingrid og Christian Jensen, Over Helium, gift med Aase Christensen, født den 10.-8.-1944, datter af Rosa og Mads Christensen, Vammen.J.P.J. driver hønseri på Holstebrovej 90, 8800 Viborg. Han overtog gården den 1.-6.-1985 fra Peter Madsen.Ejendomsskyld 800.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 2 ha.Stuehuset er opført 1969, stald og lade er omforandret 1967-68 og maskinhus opført 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 30 stk. kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.

11.-1936 fra sine svigerforældre, Kristiane og Jens

KOKHOLMVEJ 47, "ESPAGER- GÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06- 626217.KARL HOPPE, boelsmand, født den 15.-8.-1909, søn af Anne Marie og Jens Hoppe, Fårup, gift med Alma Bech, født den 20.-8.- 1914, datter af Kristiane og Jens Bech, Neder Kokholm. Parret har børnene: Svend Aage, født den 24.-9.-1945 og Anne, født den 6.-12.-1946.K.H. overtog gården den 15.- Bech.Matr. nr. 3b m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 124.000. Areal 12,1 ha.Stuehuset er opført 1952, kørelade 1949, svinestald 1972, kostald og andre bygninger er moderniseret 1949. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.KORREBORGVEJ 51, "FUGLSANG", 8830 TJELE, tlf. 06-654054.VERNER GADE PEDERSEN, gårdejer, født den 17.-9.-1931, søn af Mathilde og Kristen Gade Pedersen, Fusager, gift den 11.-9.-1954 med Birgit Jensen, født den 22.- 3.- 1935, datter af Anna og Anton Jensen, Fuglsang. Parret har børnene: Eva, født den 4.-3.-1955 og Per, født den 27.-8.-1958. B.P. er husassistent på Ørum Plejehjem.V.G.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er nu truckfører på Bjerringbro Svineslagteri. Han overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin svigerfar, Anton Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1899.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 234.800. Areal 26,5 ha.Stuehuset er opført 1900, lade omkring 1900, kostald og hestestald 1936 og senere ombygget til garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts blæser.KORREBORGVEJ 53, "LILLE FUGLSANG", KORREBORG, 8830 TJELE, tlf. 06- 654020.KRISTIAN FISKER, gårdejer, født den 19.-7.-1931, søn af Magnusine Kristine og Johan Peter Kjeldsen Fisker, Korreborg, gift den 12.-12.-1954 med Anna Skov, født



-281- den 27.-10.-1934, datter af Karen og Magnus Skov, Stoustrup. Parret har børnene: Børge, født den 16.1.-1956, Gerda, født 11.-5.- 1957 og Inga, født den 26.-2.- 1965.K.F. har en radio/TV og musikforretning. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin far, J.P. Kjeldsen Fisker. Gården har på et tidspunkt været ryttergård under kronen, den har været i slægtens eje fra omkring 1700-tallet.Matr. nr. 2 m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 330.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. eng, 12 ha. skov og 4 ha. med tækkerør.Stuehuset er opført 1980, kostald og s vinestald 1750, maskinhus 1969 og s vinestald 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterraps, vinterhvede og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, korntørreri med silo og halmfyr.KORREBORGVEJ 55, "SNEGSTRUP- GÅRD", VEJRUMBRO, 8830 TJELE, tlf. 06-654192.HERLEV THOMSEN, gårdejer, født den 7.-12.-1929, søn af Maren og Kristian Thomsen, Daugbjerg, gift den 11.-12.-1954 med Edith Kristensen, født den 16.-7.-1930, datter af Agnete og Alfred Kristensen, Stoholm. Parret har børnene: Gert, født den 25.-4.-1957, Gitte, født den 14.-5.-1958, Torkild, født den 14.-11.-1963 og Lissi, født den 5.-8.-1965.E.T. er uddannet barneplejerske.H.T. overtog gården den 1.-3.-1970 fra Kristian Jensen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 444.000. Areal 50,2 ha., heraf 11 ha. eng og 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1910, kostald, svinestald og lade 1872 og ombygget 1925, kostalden er desuden moderniseret i 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo med tørreri samt køresilo til ensilage, desuden er der halmfyr.KORREBORGVEJ 57, "MØLLEGAARD", VEJRUMBRO, 8830 TJELE, tlf. 06-654381. HENNING BECHMANN MØLLER, gårdejer, født den 17.-11.-1945, søn af Martin Møller, Kvorning, gift med Tove Jakobsen, født den 1.-5.-1948, datter af Peter Jakobsen.T.M. er børnepædagog.H.B.M. er plejer. Han overtog gården den 1.-1.-1986 fra Arthur Poulsen. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 274.700. Areal 30 ha., heraf 11 ha. skov og eng.Alle bygningerne er opført i 1916. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, havre og raps. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.KORSBAKKEN 36, "KORSBAKGAARD", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651020. PETER BACH SØRENSEN, gårdejer, født den 31.-1.-1920, søn af Ejner Sørensen,



-282-Rødding, gift med Anne Christensen, født den 13.-8.-1922, datter af Christian Christensen. Parret har børnene: Ejner, født den 13.-8.-1951, Arne, født den 1.-7.-1957 og Ulla, født den 26.-6.-1963.P.B.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for D.L.G. Viborg Øst. Han overtog gården den 1.-11.-1950 fra sin far, Ejner Sørensen, Rødding. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,4 ha., heraf 5 ha. eng. Stuehuset er opført 1932, staldbygningerne 1890, lade 1914 og ombygget til stald i 1968, 1970 blev der bygget garage. Gårdens besætning er på 200 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til høst. KORSBAKKEN 38, RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651088.JUEL JØRGENSEN, gårdejer, født den 23.-12.-1917, søn af Anders Jørgensen, Skals, gift med Gerda Norup Jensen, født den 19.-7.- 1924, datter af Kristian Jensen Norup, Rødding. Parret har børnene: Anders, født den 19.-5.-1948, Kristian, født den 28.-4.-1950 og Per, født den 11.-7.-1951.J.J. har været på AsmildklosterLandbrugsskole. Han overtog gården den 27.-4.-1954 fra Niels Nielsen, (Degn). Gården har været i slægtens eje fra 1880.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. eng og 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1880, stald og garage ligeledes 1880, kostald 1929 og ombygget efter en brand i 1961, desuden er der en lade opført 1955. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 2 køer med kalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg, der bruges lidt maskinstation.KRATVEJ 6, "ÅNDEHULLET", 8830 TJELE.BJARNE KRISTENSEN, skolelærer, født den 29.-9.-1935, søn af Aage Kristensen.B.K. overtog gården den 1.-10.-1983 fra læge Jakobsen.Matr. nr. 13c. Hvidding. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 53.000. Areal 5 ha.Stuehuset er opført 1868. Jorden er lejet ud.KRATVEJ 7, "HVIDDINGLUND", 8830 TJELE, tlf. 06-451516.PETER FOGH RASMUSSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1955, søn af Knud Rasmussen, gift den 7.-2.- 1981 med Jytte Thorup Nielsen, født den 3.-6.-1960, datter af Knud Thorup Nielsen, Tange. Parret har børnene: Susanne, født den 22.-8.-1984 og Kim, født den 18.-12.-1986.J.T.R. er cand.ocon.P.F.R. overtog gården den 1.-12.-1985 fra sin far, Knud Rasmussen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 918.900. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 3 ha. skov og 5 ha. eng.



-283-Stuehuset er opført 1850, udbygningerne 1934-1987. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer samt slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Der bruges fremmed arbejdskraft i ca. 500 timer årligt.KVORNING MØLLEVEJ 12, KVORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451403.ARNTH NØRGAARD, gårdejer, født den 9.-9.-1933, søn af Anders Nørgaard, Kvor- ning, gift den 30.-3.-1959 med Erna Jessen, født den 8.-9.-1935, datter af Anthon Jessen, Kvorning. Parret har børnene: Birthe, født den 26.-11.-1959, Lissy, født den 7.-7.-1964 og Karsten, født den 4.-10.-1973.A.N. har været formand for Centralforeningen i Hammershøj. Han overtog gården fra sin svigerfar, Anthon Jessen, Kvorning.Matr. nr. 6y m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 269.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført 1918, avlsbygningerne ligeledes 1918 og omforandret i 1972, hvor der også blev opført maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 230 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 2 traktorer og gylletank.

1971 fra sin far, Ejvind Trankjær, som købte den i

KVORNING MØLLEVEJ 13, KVORNING, 8830 TJELE, tlf. 06- 451487.FRITS TRANKJÆR, gårdejer, født den 21.-4.-1936, søn af Ejvind Trankjær, Kvorning, gift den 5.11.-1966 med Karen Sørensen, født den 7.-3.-1940, datter af Alfred Sørensen, Hem. Parret har børnene: Helle, født den 22.-2.- 1968, Randi, født den 7.-3.-1971 og Britta, født den 17.-3.-1973. F.T. overtog gården den 1.-7.- 1934.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 454.500. Areal 32,7 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1858, staldbygningerne ligeledes 1858, kostald 1924, lade 1954 og svinestald 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer samt korntørreri med silo.KVORNING MØLLEVEJ 18, "LAU- RINGGÅRD", KVORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451633.KNUD FLARUP CHRISTENSEN, gårdejer, født den 11.-12.-1948, søn af Arthur Christensen, gift den 17.-7.-1976 med Ingrid Nørgaard, født den 8.-3.-1952, datter af Jens Nørgaard, Vorning. Parret har børnene: Per, født den 6.-1.- 1977, Jan, født den 15.-6.-1979 og Kim, født den 27.-1.-1982. I.N.C. ejer "Vorning Mølle", Holmevej 16.K.F.C. overtog gården den 14.-8.-1975 fra sin far, Arthur Christensen, nuværende ejer er 7. generation på gården.



-284-Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 503.000. Areal 55,2 ha., heraf 11 ha. skov og eng.Det oprindelige stuehus er opført i 1789 og det nye i 1955, kostald 1951, maskinhus 1974, svinestald 1976 og udvidelse af kostald 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM, der sælges avlsdyr til udlandet, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.700 stk. årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt kornsiloer. På gården er ansat 1 fast medarbejder.KVORNING MØLLEVEJ 19, KVORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451374.MARTIN MØLLER, landmand, født den 27.-11.-1915, søn af Anders Møller, Løvel, gift den 10.-6.-1945 med Else Bechmann, født den 14.-2.-1923, datter af Ole Bech- mann Olsen, Fur. Parret har børnene: Henning, født den 17.-11.-1945, Niels Peter, født den 10.-2.-1948 og Birgitte, født den 23.-2.-1952.M.M. overtog gården den 1.-4.-1951 fra Valdemar Leth, Kvorning.Matr. nr. lOe. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 121.000. Areal 11 ha., heraf 3,5 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1934 og moderniseret 1978, alle avlsbygningerne er opført 1934. Jorden er forpagtet ud.KVORNING MØLLEVEJ 23, "KVORNING MØLLE", KVORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451338.VILLY SØRENSEN, gårdejer, født den 19.-4.-1953, søn af Christian Sørensen, gift med Jytte Vestergård, født den 11.-4.-1957, datter af Villy Vestergård.J.S. arbejder ved Nykredit i Viborg.V.S. overtog gården den 30.-12.-1978 fra sin far, Christian Sørensen.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 348.300. Areal 40 ha., heraf 4 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1951, lade 1930, svinestald 1952 og stald 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, gylletank samt silo til ensilage. På gården er ansat 1 fast medarbejder.

Foto: Kastrup Luftfoto.

LANGSØVEJ 11, "HJORTSHØJSMINDE", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690137.ANNA MARGRETHE ALBREK- SEN, født Christensen, husmand, født den 3.-2.-1920, datter af Jens Christensen, Lindum, gift med Kristian Albreksen, født den 25.-12.-1921, søn af Jens Albreksen, Vebbestrup. Parret har børnene: Inger, født den 7.-12.-1951, Lis, født den 15.-3.-1953, Jens, født den 3.-8.-1954, Helle, født den 12.-4.-1958 og Rita, født den 16.-3.-1961.K.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han har været kontrolassistent gennem flere år og har været formand for Vammen Husmandsforening. Han døde den 23.-2.-1979. Han overtog gården i maj 1968 fra Hans Nygaard.Matr. nr. 14f• Areal 7,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. eng-Stuehuset er opført 1923, svinestald 1951, kostald 1965 og maskinhus 1974. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor. Ved vejen til ejendommen har dyrevenner rejst en mindesten til minde for Ester og Jens Vestergaard, de mistede livet under redning af deres dyr ved en brand i maj 1951.



-285-LANGSØVEJ 13, VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690180.JOHANNES MUNK, husmand, født den 31.-3.-1925, søn af Jens Munk, Nauntoft, gift med Lise Lauersen, født den 9.-10.-1927, datter af Peter Kr. Lauersen, Salling. Parret har børnene: Preben, født den 24.-2.-1952 og Arne, født den 8.-12.-1958. L.M. er hjemmehjælper.J.M. er i bestyrelsen for husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-3.-1950 fra Jens Eriksen.Matr. nr. 4t m.fl. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 62.900. Areal 7,5 ha., heraf 2 ha. eng og tørvegrave.Stuehuset er opført 1921, kostald og lade ligeledes 1921, maskinhus og staklade 1967, garage 1970 og kostald 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 6 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg med plansilo samt silo til ensilage. Maskinstation bruges til høst. LERGRAVSVEJ 1, "STOUGAARD", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08- 544191.KAJ POULSEN, født den 16.-6.- 1945, søn af Harald Poulsen, Tø- ving, gift med Kathe Nielsen, født den 6.-7.-1947, datter af Magnus Nielsen, Ørding. Parret har børnene: Dorte, født den 10.-7.1969, Bente, født den 17.-3.-1972 og Camilla, født den 29.-8.-1984.K.P. har været på AsmildklosterLandbrugsskole, er i bestyrelsen for Onsild Mejeri samt i repræsentantskabet for Mejeriernes Fællesorganisation og i bestyrelsen for DLK. Han overtog gården den 13.-5.-1968 fra Maren og Poul Jakobsen.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 420.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1906 og tilbygget 1976, svinestald opført 1880, lade 1900, ungdyrstald 1906, maskinhus 1974 og kostald 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der findes 4 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, korntørringsanlæg med lagersiloer samt udendørs plansiloer til ensilage. På gården er ansat 1 fast medhjælper, desuden bruges der maskinstation til en del af markarbejdet. På gården er der 3 fredede gravhøje.LERGRAVSVEJ 7, "ØSTERGAARD", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08- 544131.ASGER BAK, gårdejer, født den 11.-10.-1946, søn af Niels Bak, Bigum.A.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han driver en engrosforretning med korn og kreaturer til eksport. Han overtog gården den 2.-10.-1972 fra sine forældre, Kirstine og Niels Bak, moderen bor stadig på gården og holder hus for sønnen, som er 4. generation.Matr. nr. 9a m.fl. Areal 60,6 ha., heraf 14 ha. eng og 5,5 ha. fredsskov.



-286-Stuehuset er opført 1877 og moderniseret 1978, kostald og lade opført 1914, maskinhus 1965, hønsehus 1968, 2 svinestalde 1973, kviestald 1976, korntørreri og lager 1980 samt kornlager 1986. Gården drives med opdræt af SDM-kvier, besætningen drives som en salgsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plansiloer til ensilage og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LERGRAVSVEJ 11, "SØLYST", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544126.KAJ MOGENSEN, gårdejer, født den 26.-11.-1941, søn af Anders Mogensen, Bigum, gift med Martha Jensen, født den 11.-11.-1939, datter af Kristian Jensen, Vejrumbro. Parret har børnene: Helle, født den 11.-3.-1964, Lene, født den 2.-4.-1967 og Lars, født den 28.-1.-1972.K.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1970 fra sin far, Anders Mogensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 479.100. Areal 50 ha., heraf 10 ha. eng, bakker og skov.Stuehuset er opført 1970, stald 1935 og svinestald 1970, lade 1955 og maskinhus 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 15 søer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, korn- tørringsanlæg med lagersilo, plansiloer til ensilage samt halmfyr.

den i november 1977 fra sin far, Kristian Flarup.

LINDUM SØVEJ 1, "LINDEGAAR- DEN", LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544416.NIELS FLARUP, gårdejer, født den 10.-3.-1948, søn af Kristian Flarup, Lindum, gift med Dorte Anette Sørensen, født den 19.-2.- 1951, datter af Verner Sørensen, Døstrup. Parret har børnene: Kristian, født den 18.-2.-1980 og Morten, født den 12.-1.-1982. D.A.F. er bankassistent.N.F. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog går-Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 33,5 ha., heraf 9,4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 27,5 ha.Stuehuset er opført 1913, stald og lade 1892, kostald 1976, foderhus, maskinhus og siloanlæg 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, rørmalkningsanlæg, automatisk kraftfodringsan- læg, gylletank, korntørringsanlæg med lagersiloer samt udendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LINDUM SØVEJ 6, "KIRKEGAARD", LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544146. BØRGE JOHANSEN, gårdejer, født den 8.-5.-1921, søn af Edvard Johansen, Andrup, gift med Mane Rasmussen, født den 22.-9.-1920, datter af Jens Rasmussen, Svenstrup. Parret har børnene: Per, født den 18.-2.-1947, Ib, født den 15.-4.-1948 og Jette, født den 2.-1.-1952.B.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-12.-1945 fra Lauersen, Hobro.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehuset er opført 1900, stald og lade ligeledes 1900, kostald 1954 og maskinhus 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Plantepro-



-287- duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, udmugningsanlæg, automatisk fodringsanlæg, korntørringsanlæg med plansilo samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst. LINDUM SØVEJ 19, "STOU- GAARD", LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544113.KRISTIAN STOUGAARD JENSEN, gårdejer, født den 6.-4.-1919, søn af Søren Jensen, Lindum, gift med Ragna Kristine Rasmussen, født den 9.-8.-1922, datter af Anders Rasmussen, Odder. Parret har børnene: Bente, født den 14.- 7.-1949, Ruth, født den 27.-11.- 1951 og Jens, født den 8.-9.- 1953.K.S.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, har været i Kommunalbestyrelsen for Vammen-Lindum-Bigum kommuner og derefter i Tjele Kommune. Han overtog gården i 1948 fra sin far, Søren Jensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.Matr. nr. 14a. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov og 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og ombygget 1975, svinestald og garage opført 1890, kostald, svinestald og lade 1933 og maskinhus 1978. Gården drives med en handelsbesætning af tyre og kvier, desuden produceres 450 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, gylletank samt korntørringsanlæg med siloer.LINDUM SØVEJ 21, "LYKKE- GAARD", SJØRRING, 8830 TJELE, tlf. 08-544137.SVEND TINDAL, gårdejer, født den 27.-2.-1951, søn af Kristian Tindal Andersen, Sjørring, gift med Hanne Birgitte Frederiksen, født den 9.-11.-1951, datter af Arne Frederiksen, Tommerup. Parret har børnene: Freddy, født den 26.-8.-1974 og Helle, født den 14.-9.-1977.H.B.T. er hjemmehjælper i Viborg.S.T. overtog gården den 1.-6.-1971 fra sin far, Kristian Tindal Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1933.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 222.600. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9,8 ha., der er 5,5 ha. eng og tørvemose. Desuden er der forpagtet 19,3 ha. Stuehuset er ca. 200 år gammelt, kalvestald og lade er opført 1934, stald 1973, ungdyrstald og foder hus 1980, maskinhus og staklade 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 46 køer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden er der 1 so, hvorfra grisene opfedes, der er også 7 moderfår af racen Texel samt 1 hest af racen Fjordrace. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, vandingsmaskine, korntørringsanlæg med plansiloer samt udendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gårdens arealer er der 3 gravhøje, som kaldes "Brandhøje".LUNDDORPVEJ 3, "LUNDDORPGÅRD", VEJRUMBRO, 8830 TJELE, tlf. 06-654051.LAUST MARTINY KRISTENSEN, gårdejer, født den 25.-3.-1943, søn af Henny og Karl Kristensen, Vejrumbro, gift den 27.-6.-1970 med Inger Merethe Korshøj Nielsen, født den 30.-8.-1942, datter af Ellen og Laurids Korshøj Nielsen, Give. Parret har
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Foto: Kastrup Luftfoto.skyld 2.800.000. Grundskyld 552.600. Areal 60 ha.,

børnene: Kristian, født den 3.-8.- 1971, Marie, født den 2.-11.-1975, Karen, født den 30.-7.-1979 og Anne, født den 16.-4.-1984.I.M.K. er handelsuddannet.L.M.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er medlem af Kommunalbestyrelsen og overtog gården den 1.-6.-1970 fra sin far, Karl Kristensen. Gården er en slægtsgård, der har været i slægtens eje siden 1750.Matr. nr. la m.fl. Ejendoms- heraf tilkøbt 30 ha., der er 2 ha.skov og 30 ha. eng. Desuden er der forpagtet 60 ha.Stuehuset, som er opført i 1896, har fået overbygning i 1981, lade opført 1916 og moderniseret 1979, svinestald opført 1930 og omdannet til kviestald 1983, maskinhus opført 1970, kostald og silohus 1974, kalvestald og roehus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 90 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, korntørreri med plansilo samt køresilo til ensilage. På gården er ansat 1 fodermester. Der er 2 gravhøje på gårdens jorder.LYNGBAKKEVEJ 1, KVORN1NG, 8830 TJELE, tlf. 06-451851.ARNE ESPER HANSEN, gårdejer, født den 27.-4.-1926, søn af Maren og Hans Chr. Hansen, Vils, gift med Rigmor Nielsine Madsen, født den 25.-3.-1932, datter af Jensine og Niels Chr. Madsen, Mollerup. Parret har børnene: Poul, født den 3.-2.-1954, Jørgen, født den 29.-9.-1958, Leif, født den 15.-3.-1962 og Leo, født den 25.-5.-1966.R.N.H. er husassistent på Højvangen i Ørum.A.E.H. er specialarbejder. Han overtog gården den 9.-10.-1953 fra Henry Pedersen. Matr. nr. 4L m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 162.700. Areal 13,2 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet, det er om- og tilbygget i 1971, stalden er af ældre årgang, den blev om- og tilbygget i 1958, stald og vognport er opført i 1952. Gården har en besætning på 3 søer, slagtesvinene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og halmfyr. LYNGBAKKEVEJ 2, "NISSELY", 8830 TJELE, tlf. 06-450083.OVE RASMUSSEN, steward, født den 23.-11.-1954, søn af Ida og Gunnert Rasmussen, Tovstrup, gift den 28.-6.-1975 med Marianne Vendelbo Bressendoaf, født den 29.-7.-1954, datter af Lissy og Bjørn Bressendoaf, Skjørring. Parret har datteren Dorte, født den 24.-1.-1988.



-289-M.V.R. er lægesekretær.O.R. er steward. Han overtog gården den 1.-11.-1986 fra Karl Dalsgaard.Matr. nr. 4b m.fl. Areal 10,9 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet og moderniseret 1987, lade opført i 1800-tallet og stalden i begyndelsen af 1900-taIlet. Gårdens besætning er 3 får samt noget fjerkræ. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og juletræer. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.LYNGBAKKEVEJ 4, 8830 TJELE, tlf. 06-451363.KJELD RASMUSSEN, gårdejer, født den 7.-1.-1928, søn af Petra og Christian Rasmussen, Sjørring.K.R. overtog gården den 1.-11.-1958 fra Marie Klausen.Matr. nr. 15b m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 180.300. Areal 13,9 ha.Stuehuset er opført 1880, svinestald og redskabsrum er fra før år 1900, lade opført 1932, kostald 1956 og ombygget 1970, maskinhus opført 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der ca. 75 grise. Der findes 2 traktorer.

1957 fra sine forældre, Kirsten og Laurits Holland.

LYNGBAKKEVEJ 5, 8830 TJELE, tlf. 06-451408.KRISTIAN HOLLAND, gårdejer, født den 8.-9.-1926, søn af Kirsten og Laurits Holland, Nr. Vinge, gift den 28.-5.-1955 med Anne Kramer Schmidt, født den 6.-6.1932, datter af Frederikke og Bernhard Schmidt, Nr. Vinge. Parret har børnene: Bodil, født den 19.-3.-1956 og Birgith, født den 2.-7.-1958.K.H. overtog gården den 11.-6.-Matr. nr. 2f m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 196.000. Areal 16 ha., heraf 2,2 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, om- og tilbygget 1920, kostald opført 1927, maskinhus 1954, lade 1964 og garage 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 125 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 2 kornsiloer samt silo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LYNGBAKKEVEJ 7, 8830 TJELE, tlf. 06-451359.MOGENS SVENDSEN, gårdejer, født den 22.-5.-1920, søn af Marie og Ludvig Svendsen, Alsted, gift den 2.-12.-1947 med Agathe Sørensen, født den 15.-1.-1926, datter af Marie og Peder Sørensen, Vils. Parret har datteren Lillian Merete, født den 30.-5.-1948. M.S. overtog gården i april 1953 fra Alfred Pedersen.Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 162.900. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 2 ha.eng.Stuehuset er opført ca. 1900, stald og lade ligeledes 1900, maskinhus og garage 1960.



-290-Gården drives med en kvægproduktion på 12 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 2 roesåmaskiner samt kornsilo.LYNGBAKKEVEJ 8, HOLME, 8830 TJELE, tlf. 06-451586.HENNING ERIKSEN, gårdejer, født den 29.-6.-1937, søn af Kristine og Christian Eriksen, Holme, gift den 2.-4.-1959 med Tove Jacobsen, født den 27.-8.-1941, datter af Marie Elisabeth og Jacob Jacobsen, Vejrum. Parret har børnene: Lilian, født den 28.-6.-1959, Kurt, født den 15.-7.-1960, Rita, født den 25.-8.-1964 og Henrik, født den 9.-2.-1972.H.E. overtog gården den 1.-12.-1959 fra sine forældre, Kristine og Christian Eriksen, som overtog den i 1936.Matr. nr. 3f m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 372.900. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt ialt 18,6 ha. Desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1928, kostald ligeledes 1928, moderniseret og tilbygget spaltestald 1974, lade opført 1928 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 32 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 3 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker samt kornmagasin. LYNGBAKKEVEJ 14, "MOSE- VANG", 8830 TJELE, tlf. 06- 451357.CARLO SØRENSEN, gårdejer, født den 20.-2.-1927, søn af Kristine og Jakob Sørensen, gift med Ester Bundgård Nielsen, født den 17.7.-1932, datter af Jacobine og Mads Peter Bundgård Nielsen, Fastrup. Parret har børnene: Jørgen, født den 22.-6.-1951, Flemming, født den 14.-7.-1961, Frits, født den 21.-3.-1963 og Jette, født den 5.-3.-1966.C.S. overtog gården den l.-ll.- 1956 fra sine forældre Kristine og Jakob Sørensen, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 14c m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 150.000. Areal 13,3 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1956, kostald 1864, garage 1959, lade 1975 og svinestald 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 10 køer, 5 kvier og 10 kalve, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, markvandingsanlæg og kornsilo.LYNGBAKKEVEJ 16, "ENGVANG", 8830 TJELE, tlf. 06-451847.STEN THUESEN, specialarbejder, født den 3.-4.-1955, søn af Sinne og Niels Thuesen, Hulbæk, bor sammen med Lene Christensen, født den 10.-9.-1957, datter af Solvejg og Kjeld Christensen, Kvorning. Parret har datteren Lone, født den 26.-2.-1988.L.C. er ekspeditrice.S.T. arbejder på maskinstation.



-291-Han overtog gården den 1.-9.-1987 fra Per Thorsen.Matr. nr. 2i m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 176.300. Areal 15 ha., heraf 1,1 ha. eng og 0,5 ha. mergelgrav. Desuden er der forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1914 og ombygget 1988, svinestald opført 1928, maskinhus 1925, lade 1935 og udhuse 1940, alle staldene er moderniseret og indrettet til svineproduktion fra 1986-1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer samt gylletank. LYNGBAKKEVEJ 18, "FAXEBO", 8830 TJELE, tlf. 06-451831.EJGIL NIELSEN, gårdejer, født den 5.-2.-1949, søn af Marna og Nikolaj Nielsen, Løgstrup, gift den 15.-6.-1968 med Dorthe Andersen, født den 2.-12.-1950, datter af Ella og Michael Andersen, Durup. Parret har børnene: Stella, født den 12.-12.-1968, Sally, født den 8.-3.-1970 og Sonny, født den 23.-1.-1980.D.N. arbejder på Grundfoss.E.N. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-2.-1978 fra Gert Petersen. Matr. nr. 5k m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 79.200. Areal 7 ha., heraf 1 ha. marginaljord.Stuehuset er fra 1800-tallet, ombygget og moderniseret i 1978, stald opført omkring 1960 og maskinhus 1977. Jorden er bortforpagtet.LYNGBAKKEVEJ 24, 8830 TJELE, tlf. 06-652403.KNUD KJELDSEN, gårdejer, født den 20.-2.-1930, søn af Ellen og Kristian Kjeldsen, Vindum, gift med Vera Salling Sønder, født den 7.-6.-1937, datter af Ingrid og Jens Salling Sønder, Auning. Parret har sønnen Frank, født den 15.-11.-1958.K.K. har i en årrække været i bestyrelsen for Ørum og OmegnsHusmandsforening. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra Visti Jensen.Matr. nr. lOd m.fl. Ejendomsskyld 825.000. Grundskyld 181.500. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.Stuehuset er opført før 1900, om- og tilbygget 1976, kostald tilbygget 1968, roehus opført 1973, lade 1979. Gården drives med en besætning på 16 kvier, desuden produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn.LØVELBROVEJ 3, "STÆVNBAKGAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699368. KARSTEN RASMUSSEN, gårdejer, født den 17.-5.-1951, søn af Haarkon Rasmussen, Hornum, gift med Bodil Andersen, født den 25.-8.-1953, datter af Søren Andersen, Pederstrup. Parret har børnene: Kim, født den 13.-11.-1977 og Joan, født den 29.-1.-1980.B.R. er kontorassistent.K.R. er i kredsledelsen for DLG i Viborg, i repræsentantskabet for OK Benzin. Han



-292- overtog gården den 1.-7.-1987 fra sin svigerfar, Søren Andersen, nuværende ejer er 7. generation på gården.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 418.200. Areal 67 ha., heraf 10 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført 1888, tilbygget i 1946 og derefter løbende moderniseret, svine- stalde opført 1953 og 1967, goldsostald 1977, kostald 1979 og maskinhus 1983. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, automatisk kraftfodringsanlæg, vandingsmaskine, gastæt silo til korn samt udendørs køresiloer til ensilage. På gården er ansat 1 1/2 medhjælper og desuden bruges der lidt maskinstation. Gården drives sammen med Pederstrupvej 18, som K.R. har halvpart i.

1980 fra sin far, Harald Pedersen.

LØVELBROVEJ 6, "ENGVANG", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699066.KNUD SØNDERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-8.- 1940, søn af Harald Pedersen, Pe- derstrup, gift med Grethe Dorrit Eriksen, født den 29.-5.-1951, datter af Evald Jakob Eriksen, Al- mind. Parret har datteren Mona, født den 9.-6.-1976.G.D.P. er køkkenmedhjælper på Viborg Sygehus.K.S.P. overtog gården den 1.-5.-Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 441.600. Areal 47,7 ha., heraf 1 ha. skov og 9 ha. eng.Stuehuset er opført 1900, stalde 1923 og 1970, lade 1923 og staklade 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank og korntørringsanlæg med siloer. Der bruges lidt maskinstation.LØVELBROVEJ 7, PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699034.SVEND AAGE JENSEN, landmand, født den 26.-2.-1944, søn af Ejner Jensen, Hvolris, gift med Vera Jensen Dahl, født den 13.-10.-1947, datter af Søren Dahl, Tostrup. Parret har børnene: Hanne, født den 8.-9.-1966, Søren, født den 4.-8.-1967 og Vivike, født den 28.-5.-1973.V.J.J. er sygehjælper.S.AA.J. arbejder som fodermester. Han overtog gården den 1.-12.-1985 fra Johannes Danielsen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Areal 16 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. mose og plantage.Stuehuset er opført 1943, stald ligeledes 1943 og tilbygget 1983, lade opført 1943 og maskinhus 1960. Jorden er lejet ud.



-293-LØVELBROVEJ 10, "KÆRGAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699090. PEDER THORKILD PEDERSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1918, søn af Anton Pedersen, Skals, gift med Erna Ladefoged, født den 25.-5.-1925, datter af Jens Chr. Ladefoged, Pederstrup. Parret har børnene: Anna Dorit, født den 22.-8.-1947, Karen Margrete, født den 16.-1.-1950 og Ernst, født den 7.-10.-1954.P.T.P. overtog gården i juli 1951 fra sin svigerfar, Jens Chr. Ladefoged. Matr. nr. 18a m.fl. Areal 28 ha., heraf 11 ha. mose og plantage samt 2,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1888 og tilbygget i 1952, stald og lade opført 1911. Jorden er delvis lejet ud. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn-. Der findes 1 traktor og lagersilo til korn. Maskinstation bruges til høst. LØVELBROVEJ 11, "MARGRETHE- LUND", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699005.SØREN ALLENTOFT, gårdejer, født den 12.-11.-1931, søn af Peter Allentoft, Pederstrup.S.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sin far, Peter Allentoft, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 54,6 ha., heraf8,5 ha. eng og 12 ha. skov.Stuehuset er opført 1900, stald 1973, stald og lade 1975 og foderhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM, ungkreaturerne står på ejendommen Løvelbrovej 13, som drives i fællesskab med Løvelbrovej 11. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, markvandingsanlæg samt både indendørs og udendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LØVELBROVEJ 12, "STENDALS- GAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699075.KJELD LYNGSØ, gårdejer, født den 20.-7.-1947, søn af Aage Lyngsø, Pederstrup, gift med <Karin Andersen, født den 3.-8.-1950, datter af Agner Andersen, Engels- 'J?borg. Parret har børnene: Allan, ifødt den 8.-5.-1970, Helle, født * <den 15.-3.-1972 og Henriette, født den 1.-1.-1978.K.L. er kontorassistent.K.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i september 1970 fra sin far, Aage Lyngsø.Matr. nr. lc 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført 1976, lade 1960, stald 1969, maskinhus 1975, roe- og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 5 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank og korntørringsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation.LØVELBROVEJ 13, "STABILHØJGAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 699193.



-294- HENRY ALLENTOFT, gårdejer, født den 7.-11.-1944, søn af Peter Allentoft, Pederstrup, gift med Tove Irene Mathiasen, født den 15.-7.-1953, datter af Kjeld Mathiasen, Næsborg. Parret har børnene: Krestina, født den 14.- 10.-1977 og Martin, født den 15.- 9.-1982.T.I.A. er plejer på Viborg Sygehus. H.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-11.-1973 fra Arnold Pedersen.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 1.080.000. Grundskyld 648.000. Areal 48,6 ha., heraf 12 ha. eng og 3,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1880 og tilbygget 1986, en gammel hestestald er opført i 1888 og senere ombygget til garage, ungdyrstald opført 1920 og lade 1959. Gården drives med en kvægproduktion sammen med ejendommen Løvelbrovej 11, kobesætningen står på nr. 11 og ungdyrbesætningen, ca. 70 SDM-ungdyr, står på nr. 13. Desuden er der 3 Fjord-heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, spaltestald med gylle samt markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden drives ejendommen i fællesskab med broderen, Søren Allentoft, Løvelbrovej 11.LØVELBROVEJ 17, "RISGAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699098.ARNE GRUD, gårdejer, født den 10.-12.-1954, søn af Aksel Grud, Rødding, gift med Sonja Madsen, født den 12.-6.-1958, datter af Ernst Madsen, Odense. Parret har børnene: Line, født den 5.-10.-1983 og Susanne, født den 7.-3.-1986.S.G. er plejehjemsassistent.A.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1977 fra sin far, Aksel Grud.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 443.800. Areal 55,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 3 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført 1913, stalde 1969 og 1978, lade 1978, maskinhus 1974 og garage 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 4 traktorer, malkestald, gylletank, 1 vandingsmaskine samt udendørs køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LØVELBROVEJ 19, "BONDEHØJ- GAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699314.ARNE ÅRUP KRISTENSEN, gårdejer, født den 28.-9.-1958, søn af Jens Ole Kristensen, Ørns, gift med Jeanette Lundsgaard Andersen, født den 5.-4.-1958, datter af Aksel Ove Andersen, Skals. Parret har børnene: Michelle, født den 9.-5.-1982 og Mikkel, født den 5.-4.-1984.J.L.K. er sagsbehandler ved Naturgas Midtnord.A.Å.K. har været på Lægård og Asmildkloster landbrugsskoler, han er kasserer i Aiauget Skals-Vorning. Han overtog gården den 1.-3.-1982 fra Svend Kristensen.



-295-Matr. nr. 2d m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 315.600. Areal 41,2 ha., heraf 4 ha. skov og 15 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1928, svinestald 1926, kostald og lade 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 48 køer + opdræt, det er en blandet besætning, desuden produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, 1 vandingsmaskine samt kornsilo.I sommerhalvåret er der 1 medhjælper som led i udvekslingsprogram og desuden bruges der maskinstation til markarbejdet.

tember 1954 fra Anders Chr. Jensen.

LØVELBROVEJ 21, PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699181.KARL JOHANNESEN, gårdejer, født den 24.-2.-1928, gift med Vera Thomsen, født den 31.-7.- 1932, datter af Kristian Thomsen. Parret har børnene: Edel, født den 20.-3.-1955, Erna, født den 21.-10.-1956, Karsten, født den 7.-10.-1960 og Kurt, født den 22.-5.-1962.K.J. er tankvognchauffør ved MD. Han overtog gården i sep-Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 81.900. Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3,5 ha. eng og 1 ha. plantage.Stuehuset er opført 1890 og senest ombygget i 1978, stald og lade opført 1935 og stalden er ombygget i 1958, hvor der også blev opført maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 40 stk. årligt. Marken er lejet ud. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker og kornsilo.LØVSKAL LANDEVEJ 204, "KOLD- BÆKGAARD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654132.KNUD PEDERSEN, gårdejer, født den 7.-6.-1930, søn af Chr. Pedersen, Galten, gift med Karin Mortensen, født den 8.-10.-1931, datter af Morten Mortensen, Sønder Rind.K.P. overtog gården den 1.-3.-1960 fra Harald Thisted, Torsager. Matr. nr. IL Viskum. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 327.700. Areal 35 ha., heraf 11 ha. skov og eng.Det oprindelige stuehus er opført i 1776, i 1974 blev der bygget nyt. Staldbygningerne er opført omkring 1900, lade 1930 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der findes 1 traktor og halmfyr.LØVSKAL LANDEVEJ 206, "KOLDBÆK VESTERGAARD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654159.EJNER JENSEN, landmand, født den 16.-6.-1914, søn af Jens Hvid Jensen, gift med Jenny Bang Andersen, født den 11.-6.-1918, datter af Niels Andersen, Sindbjerg. E.J. overtog gården i oktober 1953 fra Søren Røgen.Areal 27 ha., heraf 6,5 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 5,5 ha.



-296- Stuehuset er opført 1914, stald og lade ligeledes 1914 og s vinestald 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 3 heste af racen Hanove- raner. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og plantørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LØVSKAL LANDEVEJ 223, "LILLE TORSGAARD", VEJRUMBRO, 8830 TJELE, tlf. 06-654017.ANDERS NIELSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1951, søn af Harald Nielsen, bor sammen med Bodil Andersen, født den 19.-2.-1959.B.A. er post.A.N. overtog gården den 1.-6.-1984 fra sin far, Harald Nielsen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 840.000. Areal 80 ha., heraf 30 ha. skov. Desuden er der forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført 1898, stalde 1924 og udvidet 1956, løsdriftstald opført 1973 og maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og byg. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri og køresilo til ensilage. På gården er ansat 2 faste medarbejdere.MØLLEVEJ 2, "TOFTE- GAARDEN", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699064. SØREN P. JENSEN VOR- RE, gårdejer, født den 15.-9.-1924, søn af Søren Jensen Vorre, Tostrup, gift med Kaja Bjerregaard Andersen, født den 9.-9.- 1933, datter af Jens Peter Andersen, Hvam. Parret har børnene: Svend, født den 6.-6.-1957, Ole, født den 2.-1 1.-1959, Per, født den 29.-3.-1962 og Jette, født den 22.-1.-1966.S.P.J.V. har været brandfoged i 25 år, har været i bestyrelsen for Løvel Mejeri samt i repræsentantskabet for MD. Han overtog gården den 1.-10.-1955 fra Mathias Madsen.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 35,7 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha., der er 11,7 ha. eng.Stuehuset er opført 1887 og moderniseret 1978, kostald og lade opført 1916, svine- stald og foderhus!970 samt maskinhus 1968 og 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank samt kornsiloer. På gården er ansat 1 fast medhjælper.MØLLEVEJ 32, "LØVELMØLLE", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699305.AKSEL GEORG BAY, gårdejer, født den 6.-4.-1922, søn af Chr. Bay, Løvel, gift med Karen Margrethe Andersen, født den 30.-1.-1933, datter af Chr. Andersen, Nørre- hede. Parret har børnene: Eva, født den 7.-2.-1953, Christian, født den 28.-12.-1956 og Knud Jørgen, født den 4.-12.-1959.



-297- Aksel G. Bay overtog gården den 1.-1.-1961 fra sin far, Chr. Bay, som indtil 1921 drev vandmølle på gården. Desuden er Danmarks største stendysse udgravet på ejendommen, den blev udgravet i 1931 af Johannes Brøndsted.Matr. nr. 23a m.fl. Ejendomsskyld 700.000. Areal 31 ha., heraf 5,5 ha. skov og 6,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1963, dette år blev der også indlagt el og vand på ejendommen, stald oglade opført 1921 og maskinhus 1963. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor.NAVNTOFTVEJ 3, "NYGAARD", KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-642421.BØGH STISEN, gårdejer, født den 8.-11.-1953, søn af Egon Stisen, Nr. Vinge, bor sammen med Hanne Vestergaard, født den 10.-2.-1956, datter af Søren Vestergaard, Ingstrup. Parret har børnene: Maja, født den 29.-1.-1982 og Rasmus, født den 5.-8.-1987.H.V. er hjemmehjælper ved Viborg Kommune.B.S. er faglærer ved Viborg tekniske skole. Han overtog gården den 1.-10.-1985 fra Jens Aksel Sørensen.Matr. nr. 8f m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 181.800. Areal 24,2 ha., heraf 1 ha. skov og 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1915 og moderniseret 1988, svinestald, lade, garage og vognport er opført 1915, ny stald 1956 og den gamle stald er ombygget i 1976, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 4 søer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste af racen Holstener. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer samt korntørreri med lagersiloer.NEDERGÅRDSVEJ 6, FOULUM, 8830 TJELE, tlf. 06-652146.OVE VESTERGAARD, gårdejer, født den 22.-10.-1929, søn af Niels Vestergaard, Foulum, gift med Edith Christensen, født den 6.- 10.-1936, datter af Evald Christensen, Foulum. Parret har børnene: Ellen Margrethe, født den 19.-8.1958, Niels Evald, født den 28.-5.1962, Lars, født den 19.-5.-1963 og død den 6.-12.-1983. O.V. har været på Malling Landbrugsskole, har været formand for Ørum Mejeri, været med i kvægavlsforeningenJyden, i Kommunalbestyrelsen for Tjele Kommune samt i Menighedsrådet i Tjele. Han overtog gården i august 1958 fra sin far, Niels Vestergaard, nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. In m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 675.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 19,3 ha. eng.Stuehuset er opført 1929, kostald og lade 1912, svinestald 1934 og 1939, maskinhus 1939, løsdriftstald, ungkreaturstald og foderrum 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, korntørringsanlæg med lagersiloer samt udendørs plansilo til ensilage. På gården er ansat 1 fast medhjælper og desuden



-298- bruges der maskinstation til en del af markarbejdet. Den fredede Gøtrikshøj ligger på gårdens arealer. Ejendommen drives sammen med Burhøjvej 27, Tjele.NEDERGÅRDSVEJ 10, "VESTER- GAARD", FOULUM, 8830 TJELE, tlf. 06-652363.NIELS ERIK NIELSEN, gårdejer, født den 9.-1.-1942, søn af Frode Nielsen, Rødding, gift med Aase Pedersen, datter af Svend Aage Pedersen, Vristed. Parret har børnene: Erik, født den 18.-6.-1965 og Steen, født den 29.-3.-1967. N.E.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1969 fra MartinVestergaard.Matr. nr. 4a m.fl. Areal 51 ha., heraf 11 ha. eng.Stuehuset er opført 1872, lade 1860, kostald 1919 og tilbygget 1952, stald og malkerum opført 1948 samt ungkreaturstald 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 65 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 5 heste af racen Dansk Varmblod. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, sprinklervandingsanlæg, lagersiloer til korn samt udendørs plansiloer til ensilage og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NEDERGÅRDSVEJ 20, FOULUM, 8830 TJELE, tlf. 06-652166.GUNNAR JENSEN, gårdejer, født den 20.-8.-1928, søn af Anton Jensen, Formyre, gift med Eva Mæng, født den 22.-9.-1940, datter af Simon Mæng, Linå. Parret har børnene: Annette, født den 28.-7.-1961, Preben, født den 22.- 12.-1962, Jens, født den 10.-8.- 1965 og Christian, født den 18.-9.- 1972.G.J. overtog gården i 1975 fra Henny og Ingvard Jakobsen.Matr. nr. 7h m.fl. Areal 18,8 ha., heraf 9,3 ha. eng.Stuehuset er opført 1907, stald og lade ligeledes 1907, maskinhus 1950 og kostald 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 4 søer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, korntørringsanlæg med lagersiloer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NEDERGÅRDSVEJ 22, "NEDER- GAARD", NEDERGÅRDE, 8830 TJELE, tlf. 06-653019.HENNING HAUGAARD JACOBSEN, gårdejer, født den 21.-12.- 1960, søn af Karl Aage Jacobsen, Nedergårde, gift med Lone Møller, født den 1.-8.-1966, datter af Kristian Møller, Vildbjerg. L.J. har været på Kongsgård Landbrugsskole, hun arbejder nu



-299- som hjemmehjælper ved Tjele Kommune.H.H.J. har været på Kongsgård og Hammerum landbrugsskoler, han er nu ansat på Statens Forsøgsgård i Foulum i pelsdyrafdelingen. Han overtog gården den 1.-12.-1984 fra Karen og Sigfred Nielsen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. skov og 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911, stald 1905, svinestald 1938 og tilbygget 1964 og 1976, lade opført 1938, hønsehus 1939 og garage 1956. Gårdens besætning er på 12 moderfår, det er alle krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps, der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg og korntørringsanlæg med siloer. Maskinstation bruges til høst.

5.-4.-1965.

NEDERGÅRDSVEJ 24, NEDERGÅRDE, 8830 TJELE, tlf. 06- 652290.KARL AAGE JACOBSEN, gårdejer, født den 15.-10.-1929, søn af Hau- gaard Jacobsen, Nedergårde, gift med Inger Andersen, født den 25.- 9.-1937, datter af Peter Chr. Andersen, Vejrum Nørmark. Parret har børnene: Knud Erik, født den 21.-8.-1959, Henning, født den 21.-12.-1960, Margit, født den 7.-1.-1963 og Per, født denK.AA.J. har været i Tjele Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-6.-1967 fra sin far, Haugaard Jacobsen, nuværende ejer er 4. generation.Matr. nr. 7e m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 189.000. Areal 18 ha., heraf 2,5 ha. eng og bakker. Desuden er der forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført 1905, svinestald 1936, lade 1954, kostald og maskinhus 1971 samt værksted og garage 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, det er en blandet besætning, desuden produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, korntørringsanlæg og kornmagasin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NEDERGÅRDSVEJ 26, NEDERGÅRDE, 8830 TJELE.HENNING NEDERGAARD JACOBSEN, gårdejer, født den 19.-8.-1910, søn af Kristian Jacobsen, Nedergårde.H.N.J. overtog gården i 1936 fra sin far, Kristian Jacobsen, som købte den i 1903. Matr. nr. 7h m.fl. Ejendomsskyld 300.000. Areal 20,3 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 11,5 ha. eng og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1903, stald 1920, lade 1953 og maskinhus 1957. Jorden er lejet ud. Der findes 2 traktorer, korntørreri med siloer og en del bistader.NORUPVEJ 8, "VESTERGAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690041.PREBEN DALSGAARD JOHANNESEN, forvalter, født den 28.-11.- 1927, søn af Niels Peter Dals- gaard Johannesen, Fredericia, gift med Ellen Kirsten Nielsen, født den 16.-12.-1928, datter af Karl Marius Nielsen, Vammen. Parret har børnene: Jan, født den 2.-5.-1955, Kurt, født den 6.-2.-



-300- 1957, Ditte, født den 6.-10.-1960, Erik, fødtden 27.-1.-1962 og Dorte, født den 24.-6.-1963.P.D.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han arbejder nu som forvalter på Gasa i Viborg. Han overtog gården i november 1952 fra sin svigerfar, Karl Marius Nielsen, som købte den i 1923.Matr. nr. 10a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 340.000. Areal 38,3 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1912 og tilbygget 1970, stald opført 1870, stald og lade blev i 1923 genopført efter en brand og maskinhus bygget i 1968. Gårdens besætning er 9 heste, der er 4 Hanoveraner, 4 Fjordrace og 1 pony. Oorden er delvis lejet ud. Der findes 1 traktor. NORUPVEJ 32, VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690208.SVEND JÆGER RASMUSSEN, mekaniker, født den 17.-1.-1956, søn af Henry Rasmussen, Fastrup. S.J.R. er uddannet mekaniker og arbejder som sådan. Han overtog gården i marts 1988 fra sin far, Henry Jæger, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 19c m.fl. Ejendomsskyld 470.000. Areal 10 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1938, kostald 1880 og ombygget 1950, lade opført 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor.NORUPVEJ 33, "LEJDAGER- GAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690132.KRISTIAN VERNER ANDERSEN, gårdejer, født den 27.-12.-1933, søn af Anders M. Andersen, Vammen, gift med Oline Marie Sørensen, født den 9.-3.-1934, datter af Jens Sørensen, Klakring. Parret har børnene: Kirsten, født den 13.1.-1961, Inge, født den 25.-4.1962 og Jens, født den 30.-11.1971.O.M.A. er uddannet som lærer og arbejer som børnehaveklasselærer.K.V.A. har været på Langeland og Asmildkloster landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for DLG. Han overtog gården i december 1961 fra sin far, Anders M. Andersen, nuværende ejer er 6. generation.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 456.000. Areal 51,3 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 3 ha. skov og 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1985 efter en lynbrand, stald og lade 1905, maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer, desuden er der 15 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer samt korntørreri med lagersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gårdens arealer er der en fredet gravhøj.NORUPVEJ 34, VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690190.JØRGEN ANDERSEN, specialarbejder, født den 3.-6.-1961, søn af Henry Andersen,Vammen, bor sammen med Jane Nørskov, født den 23.-1.-1968, datter af Bent



-301-

1 ha. skov.

Nørskov, Skals.Jane Nørskov er kontoruddannet og arbejder som bogholder.Jørgen Andersen arbejder på en møbelfabrik. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra sin far, Henry Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1925.Matr. nr. 5r m.fl. Ejendomsskyld 340.000. Grundskyld 53.000. Areal 8,5 ha., heraf 1,5 ha. eng ogStuehuset er opført 1917, stald og lade 1923. Gårdens besætning er 2 rideheste.Jorden er delvis lejet ud. Der findes 1 traktor.NORUPVEJ 35, "HEDEGAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690127.ESBEN SØNDERBY, gårdejer, født den 8.-1.-1941, søn af Ejner Sønderby, Ørre, gift med Grete Elken, født den 18.-8.-1941, datter af Harald Nielsen, Kalundborg. Parret har børnene: Anders, født den 11.-2.-1974, Niels, født den 21.-7.-1976 og Ida, født den 24.8.-1979.G.S. er uddannet kemotekniker.E.S. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er uddannet agronom og nu lærer på Viborg Handelsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1971 fra Finn Højer.Matr. nr. 12b m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 209.400. Areal 33,3 ha., heraf 16 ha. juletræskultur og skov.Stuehuset er opført 1925, stald og lade 1920. Jorden er delvis lejet ud, der er en gravhøj på arealet. Der findes 1 traktor.

Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra sin

NORUPVEJ 37, "VRADSTEDDAL", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690038.CARL AAGE HESSELBERG, landmand, født den 18.-7.-1946, søn af Søren Peter Hesselberg, Vammen, gift med Bodil Marianne Nielsen, født den 18.-8.-1954, datter af Frode Nielsen, Ry.B.M.H. er kontorassistent i Viborg.C.AA.H. er uddannet biolog og arbejder som lektor i Viborg, far, Søren Peter Hesselberg.Matr. nr. llh m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Areal 8,7 ha., heraf 1,5 ha. eng og 5,2 ha. skov med juletræskultur og pyntegrønt. I 1930'erne blev der på ejendommen plantet en frugtplantage, som for størsteparten eksisterer endnu.Stuehuset er opført 1930, restaureret og tilbygget 1978, stald opført 1930. Der findes 1 traktor.



-302- NORUPVEJ 40, "NORUPLUND", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690339.LEIF ROSTGAARD SØRENSEN, gårdejer, født den 31.-3.-1932, søn af Asger Rostgaard Sørensen, København, gift med Kirsten Blicher, født den 8.-3.-1935, datter af Sten Blicher, Virum. Parret har børnene: Louise Blicher, Michael Blicher, Helle Rostgaard Sørensen og Henrik Rostgaard Sørensen.K.S. er lærer i folkeskolen.L.R.S. er kommandørkaptajn i Søværnet, i bestyrelsen for avlerforeningen Eufago Danmark. Han overtog gården den 1.-5.-1986 fra Robert Olsen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 167.000. Areal 17,3 ha., heraf 5,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1909, stald og lade 1914, løsdriftstald og maskinhus 1988. Gården drives med en ammekobesætning på 8 køer, kalve og 1 tyr, det er af racerne Hereford og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er boghvede. Der findes 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.NØRREGADE 38, VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690201.JACOB SØRENSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1928, søn af Niels Sørensen, Vammen, gift med Margit Pedersen, født den 25.-10.- 1931, datter af Niels Knud Pedersen, Vammen. Parret har børnene: Niels Henrik, født den 7.-1.-1961 og Knud Erik, født den 27.-9.-1971. M.S. er nattevagt på et plejehjem. J.S. har været på Lyngby Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården den 9.-8.-1962 fra sin far, Niels Sørensen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 229.100. Areal 32,6 ha., heraf 5,5 ha. eng og 4 ha. skov. Desuden er der forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1906, stald og lade 1908. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg og rørmalkningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Tinghøjvej 40, Vammen.NØRREGADE 57, VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690056.JACOB THORSAGER, landmand, født den 13.-5.-1940, søn af Jens Chr. Thorsager, Vammen, gift med Bodil Olesen, født den 20.-1.-1942, datter af Andreas Olesen, Tømmerup. Parret har børnene: Jens Chr., født den 6.-6.-1965, Kirsten, født den 18.-1.-1968 og Birgit, født den 29.-6.-1972.B.T. er uddannet sygehjælper og arbejder som sådan.J.T. har været på Lægård Landbrugsskole, han arbejder nu som buschauffør, har været i bestyrelsen for DLG samt medlem i bestyrelsen for ØAS. Han overtog gården den 1.-8.-1964 fra sin far, Jens Chr. Thorsager, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1834.



-303-Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 1.730.000. Grundskyld 339.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 7,5 ha. eng, bakker og skov.Stuehuset er opført 1916 og renoveret efter en brand i 1984, lade opført 1900, stald 1914, svinestalde 1967 og 1978 samt maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 900 slagtesvin årligt, desuden er der 14 moderfår af racen Hvidhovedet Marsk samt 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, automatisk fodringsanlæg samt plantørringsan- læg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gårdens arealer er gravhøjen Bavnehøj. NØRREGADE 60, "DONKÆR- GAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06690350.LEO JENSEN, gårdejer, født den 16.-6.-1945, søn af Martinus Jensen, Tulsted, gift med Grethe Markusen, født den 21.-10.-1951, datter af Johan Markusen, Hobro. Parret har børnene: Kent, født den 9.-11.-1972, Kim, født den 5.-12.-1975 og Karin, født den 27.-8.-1977.L.J. er i bestyrelsen for Vammen- Lindum-Sjørring Husmandsforening, desuden er han i bestyrelsen for 4H arbejdet under Midtjysk Familiebrug. Han overtog gården den 9.-8.-1980 fra Kresten Odsgaard.Matr. nr. 35a m.fl. Ejendomsskyld 1.380.000. Grundskyld 263.000. Areal 38,6 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. Desuden er der forpagtet 4,5 ha.Stuehuset er opført 1920 og ombygget 1975, stalde opført 1951 og 1963, roehus 1974 og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, tyrekalvene sælges som små, alle dyrene er af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg, gylletank og udendørs plansiloer til ensilage, desuden er der genvindingsanlæg for varme.NØRREMARKSVEJ 11, "TOFTLUND", VEJRUMBRO, 8830 TJELE.KRISTIAN HARTVIGSEN, gårdejer, omtales under Nørreåvej 11.K.H. overtog gården den 1.-8.-1985 fra Paul Vestergaard.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 280.000. Areal 21 ha., heraf 6 ha. eng. Stuehuset er opført 1938, slagte- svinestald ligeledes 1938 og 1976, desuden er der en lade fra 1938.Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 slagtesvin, de kommer fra gården Nørreåvej 11. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, rug, hvede og frøgræs. Der findes 1 plansilo.NØRREMARKSVEJ 19, VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654119.ANDERS KVORNING, gårdejer, født den 14.-7.-1924, søn af Mariane og Thomas Kvorning, Løvel, gift den 15.-4.-1954 med Else Dalsgård, født den 17.-9.-1931, datter af Maren og Niels Dalsgård, Gedsted. Parret har børnene: Per, født den 18.-7.-1955,



-304- Mariane, født den 22.-8.-1957 og Jens, født den 9.-8.-1962.Anders Kvorning har været på As- mildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra Jens Nørbæk.Matr. nr. 5k. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. eng og mose. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1970, stalde opført 1959, 1971 og 1975, maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 45 søer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og desuden er der en skoledreng til hjælp efter skoletid.NØRREMARKSVEJ 24, "BREGN- HØJGÅRD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654131.VILLY JESPERSEN, født den 8.-1.1957, søn af Ruth og Harry Jespersen, Vejrum.V.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1984 fra sin far, Harry Jespersen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 7i m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 218.000. A- real 23 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1883 og senere restaureret, svinestalde opført 1942 og 1952, lade 1942 og maskinhus 1964. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 stensamler, gylletank og plansilo. Gården drives sammen med Nørreåvej 15, Vejrum.NØRREMARKSVEJ 27, "STENDALSGÅRD", VEJRUMBRO, 8830 TJELE, tlf. 06- 654319.PER NORDBY JENSEN, lagerassistent, født den 14.-8.-1959, søn af Valdemar Jensen, Vejrumbro, gift med Lene Hedetoft Knudsen, født den 24.-12.-1961, datter af Ernst Knudsen, Roskilde. Parret har datteren Camilla, født den 16.-12.-1986.P.N.J. overtog gården den 1.-2.-1984.Matr. nr. 3g m.fl. Areal 22 ha., heraf 1,5 ha. skov og 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 0,5 ha.Bygningerne er opført fra 1905-1973. Gården drives med en kødkvægsbesætning af Limousine og desuden er der nogle islandske heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps, byg og ærter. Der findes 2 traktorer og gastæt silo.NØRREÅVEJ 11, "HØJBAKKEGÅRD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654102. KRISTIAN HARTVIGSEN, gårdejer, født den 16.-4.-1955, søn af Inger og Andreas Hartvigsen, Elsborg, gift den 4.-7.-1987 med Birgit Esbensen, født den 6.-8.-1959, datter af Inger og Jens Esbensen, Vendsyssel. Parret har sønnen Andreas, født den 10.-1 1.-1988.



-305- Birgit Hartvigsen er sparekasseassistent.Kristian Hartvigsen har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1981 fra Jørgen Pedersen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 580.000. A- real 37- ha., heraf 6 ha. eng. Desuden er der forpagtet 33 ha. Stuehuset er opført 1962, sostald 1970 og 1976, lade 1970 efter en brand og maskinhus 1988. Gården drives med en svineproduktion på 200 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede, rug og frøgræs. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo, gennemløbstørreri og halmfyr. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Nørremarksvej 11.NØRREÅVEJ 12, "LINDEGÅRD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654216.THORKILD HEDEGAARD JENSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1942, søn af Martha og Kristian Hedegaard, Vejrum.T.H.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1970 fra forældrene, Martha og Kristian Hedegaard, som købte den i 1947.Matr. nr. 2f m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 114.900. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er restaureret i 1947 og 1966, stald 1890, hønsehuse 1968 og 1978, lade 1959 og maskinhus 1976. Gården drives med en besætning på 8.000 brune høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og planstørreri. Der er en dreng efter skoletid som medhjælp.NØRREÅVEJ 14, "KLAUSHOLT", OVER VISKUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654113.ANDERS ANDERSEN, gårdejer, født den 19.-8.-1927, søn af Mathine og Jørgen Andersen, Over Viskum, gift den 10.-12.-1955 med Ester Iversen, født den 21.-6.- 1931, datter af Maria og 7™^’. * Edvard Iversen, Tapdrup.A.A. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfaglig linie, han er medlem af Menighedsrådet.Han overtog gården den 1.-11.-1955 fra sin far, 1932. Jørgen Andersen, som købte den iMatr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 955.000. Areal 59,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 1 ha. mose.Stuehuset er opført 1880 og senere restaureret, stald og lade opført 1925 og tilbygget 1949, svinestald opført 1925 og restaureret 1960, maskinhus opført 1964. Gården drives med en besætning på 16 kreaturer, desuden produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn og plansilo.NØRREÅVEJ 15, VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654131.VILLY JESPERSEN, gårdejer, omtales under Nørremarksvej 24.V.J. overtog gården den 17.-12.-1986 fra Tom Ebbesen.



-306- Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 393.000. Areal 33 ha., heraf 5 ha. eng. Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1987, lade opført 1954, stald 1957 og maskinhus 1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og hvede. Gården drives sammen med Nørremarksvej 24, Vejrum.
NØRRÅVEJ 27, "GYVELHØJGÅRD", VEJRUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 654116.JØRGEN HANSEN, gårdejer, født den 12.-2.-1944, søn af Lydia og Søren Hansen, Vejrum, gift den 1.-7.-1968 med Bente Wiborg, født den 6.-3.-1947, datter af Kirstine og Johannes Wiborg. Parret har børnene: Kim, Jan og Per.J.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og i bestyrelsen for Landboungdom. Han overtog gården den 1.-1.-1971 fra faderen, Søren Hansen, som købte den i 1942.Matr. nr. 2m m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 348.100. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1977, kostald opført 1962 og ændret til svin i 1974, sostald opført 1972, fodercentral og siloer samt ændring af roehus til søer 1974, sopoltestald opført 1976. lade opført 1925, ændret til søer. Der er bygget maskinhus i 1980 og klimastald 1985. Gården drives med en svineproduktion på 225 søer samt gylte, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gyllevogn, gylletank, gastæt silo til korn og plansilo til ærter. På gården er ansat 1 fast medhjælper. OVERGÅRDSVEJ 13, MOLLERUP, 8830 TJELE, tlf. 06-652237.HENNING THOMSEN, gårdejer, født den 11.-11.-1933, søn af Anna og Sigvald Thomsen, gift den 21.-11.-1959 med Laura Nielsen, født den 19.-10.-1934, datter af Maren og Magnus Nielsen, Fårdal. Parret har børnene: Bjarne, født den 14.-8.-1964 og Niels Henrik, født den 9.-10.-1970. H.T. har tidligere været i bestyrelsen for Ørum og Malling Mejeri. Han overtog gården den 10.-3.-1960 fra Scach Scachsen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 450.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 14 ha. eng og bakker, desuden er der forpagtet 7 ha.



-307-Stuehuset er opført 1974, kostald 1925 og senere restaureret, lade opført 1935 og restaureret, maskinhus opført 1974, svinestald 1976 og garage 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres der ca. 750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, 1 slamsuger og korntørreri med siloer. OVERLUNDVEJ 5, 8830 TJELE, tlf. 06-652662.EDVARD VISTISEN, gårdejer, født den 12.-4.-1919, søn af Kirstine og Kristian Vistisen, Vinkel, gift med Esther Pedersen, født den 26.-2.-1922, datter af Caroline og Martin Pedersen, Ørum. Parret har børnene: Lilly, født den 2.6.-1942, Anne Margrethe, født den 27.-2.-1949, Else Marie, født den 14.-3.-1951 og Martin Kristian, født den 29.-3.-1954.E.V. har arbejdet på mejeriet. Han overtog gården den 1.-5.-1948 fra Alfred Blomkvist.Matr. nr. 2im m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 106.300. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1922, staldbygningerne ligeledes 1922, svinestald opført 1959 og maskinhus 1956. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor, kornmagasin og ensilagebeholder.OVERLUNDVEJ 7, 8830 TJELE. THORKILD SØRENSEN, gårdejer, født den 21.-12.-1951, søn af Helene og Gerhard Sørensen, gift med Hanne Søndergård Jensen, født den 6.-2.-1951, datter af Gerda og Kristen Søndergård Jensen, Levring.H.S.S. er sygehjælper.T.S. er sælger. Han overtog gården den 21.-12.-1979 fra sin mor, Helene Sørensen, gården har været i slægtens eje siden 1880. Matr. nr. 5b m.fl. Ejendomsskyld 820.000. Areal 17,4 ha., heraf 1 ha. bakker.Det gamle stuehus er opført 1900 og et nyt er bygget i 1979, gammel lade opført 1900 og maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, rug, ærter og maltbyg. Der findes 2 traktorer, plantørreri og halmfyr.OVERLUNDVEJ 8, "FUGLSØGÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06-652664.ANDERS BENT ANDERSEN, gårdejer, født den 25.-1.-1950, søn af Petra og Egon Andersen, Virring, gift den 18.-5.-1974 med Sonja Jensen, født den 1.-1.-1954, datter af Helga og Egon Jensen, Vester Velling. Parret har børnene: Birgitte, født den 22.-10.-1974, Lene, født den 29.-6.-1977, Joachim, født den 12.-4.-1980 og Solveig, født den 10.-3.-1988.A.B.A. overtog gården den 1.-5.-1976 fra Sigvald Thomsen.



-308- Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 360.000. A- real 39 ha., heraf tilkøbt ialt 9 ha., der er 8 ha. eng. Der er for- pagtet 16 ha.Det gamle stuehus er opført 1881 og nyt er bygget i 1988, gamle stalde opført 19881, kostald og lade 1958, kviestald 1977, maskinhus 1981 og ungdyrstald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 48 køer + opdræt, det er en stambogsført SDM-besætning.Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, kornsiloog køresilo til ensilage.OVERLUNDVEJ 9, 8830 TJELE, tlf. 06-652456.ALFRED JENSEN, gårdejer, født den 4.-5.-1927, søn af Anne og Anders Chr. Jensen.A.J. overtog gården den 4.-7.- 1956 efter sin mor, Anne Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 127.800. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.Stuehuset er opført 1917, alle udbygningerne er opført 1910. Gårdens besætning er på 20 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer samt kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.OVERLUNDVEJ 10, 8830 TJELE, tlf. 06-652122.KRISTIAN SIDELMANN, gårdejer, født den 18.-8.-1923, søn af Anna Dorthea og Anton Morten Sidel- mann, Dommerby, gift den 27.-11.- 1960 med Lilly Pedersen, født den 14.-5.-1938, datter af Marianne og Karl Pedersen, Skave. Parret har børnene: Anny, født den 18.-5.-1962 og Lis, født den 30.-3.-1967.K.S. overtog gården den 23.-2.- 1965 fra Ingvard Tovgaard.Matr. nr. 9d m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 289.400. Areal 26,9 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. eng og mose.Stuehuset er opført 1931, kostald 1938, svinestald og lade 1931 og ombygget 1965, roehus opført 1952, maskinhus 1955 og maskinhus 1978. Kobesætningen er ved at blive udsat, svineproduktionen er på 10 søer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 et-kornsroesåmaskme samt siloer til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-309-

Foto: Kastrup Luftfoto.H.C. er lærer.

OVERLUNDVE3 11, "NØRAGER- GÅRD", 8830 T3ELE, tlf. 06- 652834.HANS HENRIK CARSTENSEN, gårdejer, født den 31.-8.-1953, søn af Inge og Hannga Carsten- sen, Grenå, gift den 26.-12.-1976 med Helle Givard, født den 26.-3.-1953, datter af Ellen Givard, København. Parret har børnene: Agnethe, født den 27.-5.-1977, Astrid, født den 7.-7.-1979 og Hans Christian, født den 13.-12.-1981.H.H.C. overtog gården den 1.-3.-1981 fra Lars Kruse.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.220.500. Areal 543.300. Areal 48,9 ha., heraf 11 ha. eng.Stuehuset er opført 1850, staldbygningerne er opført i 1984 efter en brand. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank samt kulstokeranlæg til opvarmning.OVERLUNDVE3 13, 8830 T3ELE, tlf. 06-652089.E3NAR KRISTENSEN SCHMIDT, gårdejer, født den 5.-6.-1926, søn af Agnes og E. Schmidt, Fårdal, gift den 30.-3.-1961 med Karen 3ensen, født den 15.-4.-1935, datter af Signe og William 3ensen, Græstrup. Parret har børnene: E- lin, født den 1.-10.-1962 og Anders Henrik, født den 12.-1.-1967. K.S. er rengøringsassistent.E.K.S. er klejnsmed. Han overtog gården den 1.-1.-1959 fra sin far, fra Fårdalgård i 1930.Matr. nr. Ih m.fl. Ejendomsskyld E. Schmidt, som byggede gården på jord udstykket950.000. Grundskyld 205.200. Areal 18,6 ha., heraftilkøbt 6,6 ha., der er 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1930 og moderniseret 1959, stald og lade opført 1930, maskinhus 1964, ny stald, silo og halmrum 1965. 3orden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg med siloer samt silo til ensilage.OVERLUNDVE3 16, "FOULUM MØLLE", 8830 T3ELE, tlf. 06-652108.PEDER TOUGAARD, gårdejer, født den 13.-8.-1938, søn af Dagmar Ingeborg og Aage Chr. Tougaard, gift den 2.-12.-1961 med Esther Davidsen, født den 16.-11.-1938, datter af Kristine Marie og Magnus Davidsen. Parret har børnene: 3ørgen, født den 29.-3.-1966 og Henrik, født den 18.-5.-1968.E.T. er medlem af Tjele Kommunalbestyrelse og Tjele Menighedsråd.P.T. er musiker, han er i repræsentantskabet for Hammershøj Andelskasse. Han overtog gården den 1.-10.-1961 fra sin far, Aage Chr. Tougaard.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 251.100. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1932, stald og lade ligeledes 1932, ny spaltestald og maskinhus 1976, lade 1977, de gamle bygninger er ombygget i 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er



-310- raps, ærter og maltbyg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri, lagersilo og køresilo til ensilage.OVERLUNDVEJ 17, 8830 TJELE, tlf. 06-652243.OLE MADSEN, gårdejer, født den 29.-3.-1960, søn af Rigmor og Leo Madsen, Kvorning, gift den 6.-9.-1986 med Kirsten Dagny Jespersen, født den 16.-2.-1962, datter af Inge-Lise og Egon Jespersen. Parret har datteren Lise Maria, født den 21.-11.- 1987.K.D.M. er børnehavepædagog.O.M. er svejser. Han overtog gården den 1.-5.-1985 fra Hulda Nielsen Besser.Matr. nr. Ig Fårdalby. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 92.000. Areal 8 ha. Stuehuset er opført 1916 og ombygget 1988, staldbygningerne er opført 1916. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.

Foto: Kastrup Luftfoto.

OVERLUNDVEJ 32, "DAMGÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06-652323.NIELS JØRGEN KRISTENSEN, chauffør, født den 10.-9.-1948, søn af Erna og Karl Kristensen, Løvelbro, gift med Betty Hjortkær Hansen, født den 2.-4.-1953, datter af Gerda og Hans H. Hansen. Parret har børnene: Majbritt, født den 1 1.-7.-1973, Mikael, født den 8.-5.-1975 og Mette, født den 11.-6.-1979.N.J.K. overtog gården den 8.-2.- 1973 fra Keld Pedersen.Matr. nr. 4b. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 19.900. Areal 2,8 ha.Stuehuset er opført 1962, staldbygningerne 1929. Der findes 1 traktor og halmfyr.OVERLUNDVEJ 41, "HENSØGÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06-654263.MAGNUS NIELSEN, maskinstationsejer, født den 25.-12.-1934, søn af Karoline og Laurids Nielsen, Nørrehede. M.N. har børnene: Niels, født den 12.-1.-1971, Hans Ole, født den 15.-5.-1972 og Poul Ejner, født den 15.-10.-1973.M.N. overtog gården den 1.-10.-1974 fra Bente Vistisen.Matr. nr. 11b og lOu og lOf. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 129.000. Areal 12,1 ha., heraf 2,2 ha. beliggende i Engedalgård i Vinkel.Stuehuset er opført 1938, staldbygninger og lade 1910 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Fra gården drives maskinstation, der er 6 traktorer, 2 mejetærskere, gyllerører, 2 slamsugere, rendegraver, gummiged og bæltegraver. På gården er ansat 2 faste medhjælpere.OVER VISKUMVEJ 1, OVER VI- SKUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 654022.HANS PÅRUP KRISTIANSEN, gårdejer, født den 19.-6.-1942, søn af Ane Mane og Jens Kristiansen, Ørum, gift den 22.-5.-1974 med Ruth Birte Andersen, født den 3.-2.-1948, datter af Ester og Frederik Andersen, Søgård. Parret har børnene: Lisbeth, født den 26.-5.-1976 og Jens, født den 10.-7.-1983.



-311-R.B.K. er sygeplejerske på Viborg Sygehus.H.P.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 30.-12.- 1969 fra sin far, Jens Kristiansen, Ørum, som købte den i 1934.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 237.200. Areal 22,4 ha., heraf 2,4 ha. eng, mose og skov. Desuden er der forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1960, kostald og lade 1939, maskinhus 1952, svinestald 1970 og kalvestald 1976. Gården drives med en svineproduktion på 35 søer, slagtesvinene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt gennemløbstørreri og • plansilo med tørreri, desuden er der halmfyr.OVER VISKUMVEJ 6, ""BAVNEHØJ", OVER VISKUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654062.TORLEIF KNUDSEN, gårdejer, omtales under Over Viskumvej 16.T.K. overtog gården i 1972.Matr. nr. 4g m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 111.800. Areal 9,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og tilbygget 1973, lade opført 1930. Jorden drives sammen med "Virkelyst", Over Viskumvej 16.OVER VISKUMVEJ 8, "GYVELBJERG", OVER VISKUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654276. ERIK LARSEN KJÆR, gårdejer, født den 5.-7.-1946, søn af Karla og Kristian Kjær, Over Viskum, gift den 21.-3.-1970 med Lis Barslund Jepsen, født den 27.-8.-1947, datter af Grethe og Peter Jepsen, Grove. Parret har børnene: Jeppe, født den 8.-7.-1973 og Lars, født den 7.-8.-1976.L.B.K. er uddannet ekspeditrice, men arbejder som medhjælpende ægtefælle.E.L.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-197 5 fra sin far, Kristian Kjær, som købte den i 1945.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 292.500. Areal 30,9 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1988, gammel kostald 1910 og indrettet til goldsøer 1985, stald opført 1914 og indrettet til klimastald 1987, sostald opført 1973, slagtesvinestald 1979 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 125 SPF-årssøer, der opfedes ca. 1.000 slagtesvin, resten ca. 1.700 sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo med tørreri og foderblandeanlæg. På arealet er der en fredet gravhøj.

A.M. er uddannet håndarbejdslærer.

OVER VISKUMVEJ 13, "SØNDERGÅRD", OVER VISKUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654025.CHRISTEN MOESTRUP, gårdejer, født den 25.-11.-1935, søn af Kirstine og Egon Moestrup, Stevnstrup, gift den 31.-3.-1962 med Alice Oxholm, født den 25.-9.- 1937, datter af Bodil og Oskar Oxholm, Toftlund. Parret har børnene: Henning, født den 9.-6.- 1963, Kurt, født den 24.-5.-1965 og Kaj, født den 9.-10.-1966.C.M. er taksator for Plansikring, er i repræsentantskabet for DLG i Viborg-Bjerring- bro samt i repræsentantskabet for MD-Food. Han overtog gården den 1.-12.-1961 fra Dagmar Wøhliche.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 400.400. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 6 ha. eng og skov. Desuden er der forpagtet 17,5 ha.



-312-Stuehuset er opført 1924 og moderniseret 1975, kostald, svinestald og lade opført 1971 efter en brand, roehus opført 1973, maskinhus 1975 og halmfyr 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, gylletank, gennemløbstørreri og halmfyr. På gården er ansat en halvtids medhjælp.OVER VISKUMVEJ 16, "VIRKELYST", OVER VISKUM, 8830 TJELE, tlf. 06-654062. TORLEIF KNUDSEN, gårdejer, født den 28.-8.-1946, søn af Amalie og Svend Knudsen, Ørum Sønderlyng.T.K. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra sin far, Svend Knudsen, som overtog gården, da den netop var udstykket og oprettet som statsejendom.Matr. nr. 5n m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 200.600. Areal 19,5 ha., heraf 7 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1937, de oprindelige avlsbygninger er opført 1937, maskinhus 1968 og svinestald 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 19 køer + opdræt, alle af racen Jersey, svineproduktionen er på 30 søer, smågn- sene sælges som torvegrise. Der findes 2 traktorer, 1 fræser, 1 ballepresser og plansilo med kold lufts tørring. Gården drives sammen med "Bavnehøj", Over Viskumvej 6.

Foto: Kastrup Luftfoto.

PEDERSTRUPVEJ 13, "HAUSROV- GAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699335.JES BISGAARD, gårdejer, født den 17.-7.-1946, søn af Arnold Bisgaard, Pederstrup, gift med Birgit Trangbæk, født den 31.-7.- 1949, datter af Ejvind Trangbæk, Løvel.B.B. er assistent.J.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er olietank- vognchauffør. Han overtog gården i maj 1976 fra sin far, ArnoldBisgaard.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 940.000. Areal 31 ha., der er 6,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1919, stald og lade opført 1900, maskinhus 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo medPEDERSTRUPVEJ 16, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699338.JENS AAGE SKOUSEN, gårdejer, født den 4.-2.-1945, søn af Gerhardt Skousen, Mullerød, gift med Ida Bak Pedersen, født den 18.- 10.-1946, datter af Peter Bak, Øster Assels. Parret har børnene: Vibeke, født den 27.-8.-1969, Margit, født den 25.-2.-1974 og Bjarke, født den 17.-11.-1977.I.B.S. er forretningsfører for Kri

korntørreri og halmfyr.

stelig Fagforening.J.AA.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1978 fra



-313-Grethe og Laust Sørensen.Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 208.100. Areal 20,9 ha., heraf 1,6 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1919 og tilbygget 1982, stald og lade opført 1918, stald 1979 og ombygget 1985, maskinhus opført 1980 og udleveringsrum 1981. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, lagersilo til korn og desuden er der genvindingsanlæg for varme. Der er også en besætning på 12 Chincillaer.PEDERSTRUPVEJ 18, "BIRKEGAARDEN", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699091. SØREN ANDERSEN, gårdejer, født den 17.-7.-1921, søn af Peter Andersen, Peder- strup, gift med Inga Brøndum, født den 24.-8.-1924, datter af Kristian Brøndum. S.A. og I.A. overtog gården den 1.-3.-1978 fra Jens Gert Nielsen. Ægteparret ejer hver sin halvdel af gården, som drives sammen med Løvelbro 3.Matr. nr. 2o m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 156.540. Areal 21 ha.Stuehuset er opført 1930, stald og lade ligeledes 1930 og rundbuehal 1975. Gården drives sammen med Løvelbro 3. RANDERSVEJ 57, "OVERMARKS- GAARDEN", HAMMERSHØJ, 8830 TJELE, tlf. 06-451597.POUL BOTTKE, gårdejer, født den 1.-12.-1945, søn af Albert Bottke, gift den 16.-1.-1971 med Eliselott Persson, datter af Kjell Persson. Parret har børnene: Birte Anette, født den 17.-9.-1970 og Jan Erik, født den 7.-4.-1982. P.B. overtog gården den 17.-2.- 1972 fra Peder Nørregaard.Matr. nr. 4c. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 273.600. Areal 22 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført 1933, lade ligeledes 1933, kalvestald 1966, maskinhus 1974, kostald 1978 og tårnsilo 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 malkekøer og 80 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 finsnitter, plantørreri til korn og tårnsilo til ensilage. På gården er ansat en dreng som medhjælp efter skoletid.RÆVEBAKKEN 2, 8830 TJELE, tlf. 06-652540.JENS KRISTOFFERSEN, gårdejer, født den 1.-2.-1949, søn af Olga Kathrine og Otto Kristoffersen, Mellem Vandet, gift den 10.-11.- 1973 med Anette Thomsen, født den 5.-7.-1952, datter af Esther og Svend Thomsen, Kjellerup. Parret har børnene: Susanne, født den 3.-8.-1975, Inger, født den 5.-5.-1979 og Brian, født den 3.-5.1984.A.K. er kontorassistent. Foto: Kastrup Luftfoto.J.K. overtog gården den 24.-8.-1973 fra Hans Hammershøj.Matr. nr. 7c m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 289.000. Areal 24,3 ha., heraf



-314- tilkøbt LO ha., der er 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1872 og ombygget 1988, den gamle svinestald er opført 1877, maskinhus 1917, slagtesvinestald 1967, kostald 1966, lade 1976 og spaltestald til ungkreaturer 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af racen RDM, desuden produceres ca. 900 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer og gylletank.RØDDINGVEJ 14, 8830 TJELE, tlf. 06-651081.BENT SØHOLM JEPSEN, biolog og gårdejer, født den 22.-6.-1955, søn af Ester og Jens Jepsen, Glejbjerg, gift med Else Øgendahl Schmidt, født den 27.-1.-1957, datter af Ester og Erik Schmidt.Begge ægtefæller er uddannet biologer og arbejder ved Hedeselskabet.B.S.J. overtog gården den 15.-7.-1987 fra Svend Toftegaard.Matr. nr. 12f. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 68.600. Areal 7,3 ha.Stuehuset er opført 1920, kostald og vognport 1920 og svinestald 1967. Gården drives med en besætning på 4 får af racen Leicester, desuden er der nogle høns og ænder. Gårdens markdrift er under omlægning til økologisk drift, salgsafgrøderne er ærter og byg. Der findes 1 traktor.

Foto: Kastrup Luftfoto.

RØDDINGVEJ 16, "FRISTRUP- GÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06- 651018.POUL EMIL HANSEN, gårdejer, født den 30.-3.-1931, søn af Johanne og Emil Hansen, gift med Aase Irene Andersen, født den 30.-1.-1940, datter af Anne Marie Ingeborg og Karl Chr. Andersen.P.E.H. er formand for Husbondaf- løsningsordningen for Viborg og auktionarius på husdyrauktionen i Viborg. Han overtog gården den 1.-6.-1961 fra sin far, Emil Hansen, som købte den i 1926.Matr. nr. 12e og 14a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 296.000. Areal 32,8 ha., heraf 10 ha. plantage og eng.Stuehuset er opført 1850 og tilbygget 1973, avlsbygningerne er opbygget fra 1960-1964, maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, gennemløbstørreri, lagersilo og halmfyr. Desuden sælges der udplantningsplanter fra drivhus.RØDDINGVEJ 17, "STIGSGÅRD", 8830 TJELE, tlf. 06-651298.KRISTIAN KAMSTRUP, landmand, født den 11.-8.-1965, søn af Bjarne Kamstrup. K.K. overtog gården den 16.-7.-1986 fra Karl Egon Damsgaard.Matr. nr. 11b. Grundskyld 555.000. Areal 64 ha., heraf 8 ha. vedvarende græs og beplantning.Stuehuset er opført 1909, ældre svinestald 1919 og moderniseret 1952 og 1986, desuden er der lade og maskinhus fra 1987. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion, hele planteavlen sælges. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med siloer. Forældrene, som bor på gården, hjælper til med driften.RØDDINGVEJ 19, "OVERGAARD", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 96-651090.NIELS BJERREGAARD, gårdejer, født den 11.-6.-1931, søn af Frederik Bjerregaard, Ravnstrup, gift med Aase Christensen, født den 14.-10.-1932, datter af Evald Christensen, Foulum. Parret har sønnen Tommy, født den 1.-9.-1954.



-315-

1975 samt løsdrifts stald 1973. Gården drives med

Niels Bjerregaard har været ansat ved DSB siden 1954. Han overtog gården den 1.-6.-1971 fra Martha og Harald Willumsen. Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 330.300. A- real 31,8 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 4,5 ha. eng.Stuehuset er ca. 100 år gammelt, det er restaureret flere gange, der er en ældre lade og staldbygning, desuden er der maskinhus fra 1930, svinestalde 1968 og en kødkvægsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg og korntørringsanlæg med 4 lagersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RØDDINGVEJ 20, "OVERMOSE- GAARD", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651021.LAURITS LAURITSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1953, søn af Simon Lauritsen, Viborg Vestermark, gift med Anna Trads, født den 26.-9.1954, datter af Frode Trads, Tobberup. Parret har datteren, Annette, født den 9.-10.-1987. L.L. har været på Borris og Asmildkloster landbrugsskoler, harvær etibesty r elsenf orLandbo u ng do m og er nu i bestyrelsen for DLG i far, Simon Lauritsen. Foto: Kastrup Luftfoto.Viborg. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra sinMatr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 376.600. Areal 36,6 ha., heraf 6 ha. eng. Desuden er der forpagtet 23 ha.Stuehuset er opført 1910 og moderniseret 1976, svinestald og lade opført 1910, roehus 1965, kostald, malkerum og lade 1976, maskinhus 1981, foderhus 1982 og ungdyrstald 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 56 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, 2 gylletanke, 1 vandingsmaskine, korntørringsanlæg med lagersiloer samt indendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RØDDINGVEJ 21, "M YRKÆRG A ARD", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06-651110. JØRGEN HALKJÆR, gårdejer, født den 8.-5.-1943, søn af Emil Halkjær, Handest, gift med Jytte Bjerg, født den 23.-2.-1946, datter af Peter Bjerg, Tranehuse. Parret har børnene: Max, født den 5.-12.-1968, Lone, født den 13.-4.-1970 og John, født den 14.-9.-1979.J.B.H. er hjemmesygeplejerske i Tjele Kommune.J.H. har været på Malling Landbrugsskole, han er formand for DLG i Viborg-Bjerrin- gbro, i repræsentantskabet og hovedbestyrelsen for DLG samt i bestyrelsen for Viborg Landboforening. Han overtog gården i juni 1969 fra Karl Andersen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.750.000. Grundskyld 585.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 8 ha. plantage.Stuehuset er opført 1902 og tilbygget 1979, stald opført 1902, svinestalde 1977 og 1982, lade 1970 og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 140



-316- søer, alle slagtesvinene opfedes, desuden er der 10 stk. kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, automatisk fodringsanlæg, blandeanlæg, gylletank og gastæt silo til korn. På gården er ansat 1 fast medhjælper. RØDDINGVEJ 22, "DUEHØJ- GAARD", BATUM, 8830 TJELE, tlf. 06-651130.KNUD MØLLER JENSEN, gårdejer, født den 27.-6.-1932, søn af Laura Kristensen, Kistrup, gift med Rigmor Helene Damgaard, født den 19.-10.-1944, datter af Peter Damgaard, Vind.K.M.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været medlem af bestyrelsen for Rød- ding-Løvel Husmandsforening.Han overtog gården den 1.-9.-1970 fra Thorvald Andersen.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 1.030.000. Grundskyld 227.400. Areal 22,6 ha., heraf 3,4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 3 ha.Stuehuset er af ældre dato, stald og lade opført 1890, kviestald og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 29 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, vandingsmaskine, korntørringsanlæg med lagersilo og udendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RØDDINGVEJ 26, "HØJGAARD", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06- 651170.POUL V1RENFELDT, gårdejer, født den 12.-3.-1944, søn af Niels Virenfeldt, Viborg Vestermark, gift med Jonna Mehl, født den 26.-8.1948, datter af Johannes Mehl, Vinkel. Parret har børnene: Dorthe, født den 8.-12.-1970, Gert, født den 29.-5.-1974 og Lars, født den 26.-10.-1977.J.V. er køkkenmedhjælper påViborg Sygehus.P.V. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han arbejder som specialarbejder i Løgstrup. Han overtog gården den 11.-2.-1969 fra Michael Jakobsen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 183.000. Areal 22,9 ha., heraf 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1928, stald og lade ligeledes 1928, ungdyrstald og garage 1952 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 15 stk. kødkvæg, svineproduktionen er på 5 søer, der produceres ca. 65 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker samt korntørringsanlæg med lagersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, P.V. driver desuden sit barndomshjem "Frydekær", Vennershåbvej 9, Viborg Vestermark.RØRBÆKSVEJ 12, "RØRBÆKGAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tfl. 06-699046. RUDOLPH MØLLER, gårdejer, født den 11.-11.-1936, søn af Richard Møller, Løvel, bor sammen med Tina Stougaard, født den 30.-8.-1964, datter af Erik Stougaard,



-317-Slagelse. Parret har børnene: Siri, født den 5.-4.-1965, Ruben, født den 10.-5.-1968 og Paw, født den 12.-12.-1974, alle børnene har efternavnene Thisted Møller. T.S. er uddannet lærer og arbejder som sådan.R.M. er højskolelærer samt pædagogisk leder. Han overtog gården i 1971 fra sin far, Richard Møller.Matr. nr. 7a. Areal 35,2 ha., der er ca. 11 ha. eng.Stuehuset er over 100 år, stald og lade opført 1935, svinestald 1973 og maskinhus 1974. En del af bygningerne og jorden er lejet ud. Der findes 2 traktorer samt korntørringsanlæg med lagersilo. På marken er der en gammel bybrønd.RØRBÆKSVEJ 13, "SØNDERGÅRD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699213. OLE VORRE, tømrer, født den 2.-11.-1959, søn af Kaja og Søren Vorre, bor sammen med Mariane Skriver, født den 9.-2.-1963, datter af Birgit og Niels Skriver. M.S. er sygeplejerske.O.V. er tømrer. Han overtog gården den 1.-3.-1988 fra Finn Rasmussen.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 320.700. Areal 34 ha., der er noget engjord.Stuehuset er opført 1940, svinestald 1984 og resten er fra før 1940. Hele jordtillig- gendet er udlejet til Per Vorre. Der findes 2 traktorer, 2 gylletanke, 2 kornsiloer og halmfyr. SKIBDALVEJ 12, "BAUNHØJ- GAARD", LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544309.JENS PEDER BACH, gårdejer, født den 28.-5.-1934, søn af Rasmus Bach, Lindum, gift med Ingrid Vinther Jensen, født den 4.-9.- 1941, datter af Kristian Vinther, Kasted. Parret har børnene: Henrik, født den 25.-1.-1965, Mette, født den 13.-5.-1967 og Kurt, født den 29.-11.-1973.I.V.B. har gennem en årrække været medlem af Menighedsrådet i Lindum.J.P.B. har været på Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Onsild Mejeri, i bestyrelsen for Andelskassen i Onsild. Han overtog gården i april 1963 fra sin far, Rasmus Bach, nuværende ejer er 5. generation på gården, som blev frikøbt i 1870. Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. skov og 8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført 1894, ungkreaturstald og lade 1946, kostald 1969, foderlade 1975 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg, gylletank og korntørringsanlæg med plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIBDALVEJ 19, "VESTERGAARD", LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08- 544158.MORTEN DUEHOLM, gårdejer, født den 14.-7.-1923, søn af Esper Dueholm, Bajlum, gift med Valborg Østergaard, født den 22.-9.1923, datter af Niels Østergaard, Lindum. Parret har børnene: Børge, født den 18.-4.-1949, Svend, født den 12.-5.-1950, Birthe, født den 30.-9.-1954, Lis-



-318- beth, født den 10.-6.-1961 og Søren, født den 15.-12.-1962.M.D. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for Onsild Andelsmejeri. Han overtog gården den 1.-1.-1957 fra sin svigerfar, Niels Østergaard, gården er en gammel slægtsgård, som har været i slægtens eje siden ca. 1700. Matr. nr. 11. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 422.000. Areal 35 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført 1916, stalde 1911 og 1935, lade 1917, maskinhus 1958 og garage 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frøgræs, engen er delvis udlejet. Der findes 2 traktorer, gylletank samt korntørringsanlæg med plan- og lagersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SKIBDALVEJ 49, "M YRHØJGAARD", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544155.KNUD HELGE LANGE, gårdejer, født den 1.-11.-1946, søn af Verner Lange, Bigum, gift med Vita Doris Madsen, født den 16.-3.-1949, datter af Knud Madsen, Lindum. Parret har børnene: Lone, født den 16.-4.-1966, Annita, født den 18.-2.-1969 og Knud Verner, født den 5.-12.-1974.V.D.L. er rengøringsassistent i Vammen.K.H.L. er i bestyrelsen for D.L.G. i Hobro. Han overtog gården den 1.-7.-1976 fra sin far, Verner Lange, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1867.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 366.800. Areal 41,4 ha., heraf 4,5 ha. eng og 7 ha. skov. Desuden er der forpagtet 40 ha. jord og 9 ha. eng. Det ældre stuehus er moderniseret i 1958, kostald, roehus og lade er opført 1973-1974 efter en brand, kalvestald opført 1956, maskinhus 1964, foderhus 1977 og ungdyrstald 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 74 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 finsnitter, 1 roeoptager med tank, rørmalkningsanlæg, gylletank, korntørringsanlæg med lagersilo, indendørs plansiloer til korn og halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og der bruges maskinstation til høst. På gårdens arealer er gravhøjene "Myrhøje". SKIBDALVEJ 51, "BAKKEGAAR- DEN", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544409.JAN CHRISTIAN HASLUND, gårdejer, født den 30.-9.-1960, søn af Osvald Haslund, Bøstrup, gift med Nanna Nielsen, født den 14.-6.1963, datter af Peter Nielsen, Låstrup. Parret har børnene: Per, født den 21.-2.-1987 og Emil, født den 28.-5.-1988. N.H. er regnskabsuddannet.J.C.H. har været på MallingLandbrugsskole. Han overtog gården den 15.-5.-1984 fra Kurt Fyllgraff Poulsen. Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 367.100. Areal 43,5 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført 1953, svinestald 1967 og ombygget 1987, kostald og lade opført 1975 og maskinhus 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 70 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 75 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, malkestald, gylletank, korntørringsanlæg med lagersiloer og gastæt silo til ensilage samt genvindingsanlæg for varme. Der er ansat 1 fodermester på gården, som drives sammen med Hobrovej 83, Fastrup.



-319-SKIBDALVEJ 56, "SALLINGHØJ", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544124.TAGE JØRGENSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1918, søn af Thomas Christian Jørgensen, Bjerregrav, gift med Anna Jensen, født den 13.-7.-1922, datter af Anton Mougaard Jensen, Ørris. Parret har børnene: Else, født den 10.-6.-1946, Tove, født den 23.-7.-1947 og Orla, født den 10.-6.-1952.T.J. overtog gården den 10.-3.-1948 fra Rasmus Bak.Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 160.600. Areal 19,2 ha., heraf 4,5 ha. eng og 1,3 ha. skov.Alle bygningerne, bestående af stuehus, stald og lade, er opført 1935. Gården drives med en handelsbesætning på 8 kvier og der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er gravhøjene "Salling høj".

Foto: Kastrup Luftfoto.

SKIBDALVEJ 58, "HØJVANG", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544135. EJVIND THOMASEN, gårdejer, født den 5.-6.-1936, søn af Sig- vald Thomasen, Vils, gift med Karen Pedersen, født den 6.-4.-1943, datter af Karl Christian Pedersen, Hjorthede. Parret har børnene: Karsten, født den 10.-10.- 1966 og Kaj, født den 2.-3.-1970. E.T. har været i Menighedsrådet for Bigum. Han overtog gården den 1.-11.-1963.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 395.000. Areal 16,5 ha. Stuehuset er opført 1924, stald og lade ligeledes 1924 og tilbygget 1945, svmestald opført 1952, maskinhus 1970, svmestald 1977 og lade 1985. Gården drives med en svineproduktion på 65 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, udmugningsanlæg samt korntørringsanlæg med lagersiloer. På arealet er der en gravhøj.SKIBDALVEJ 60, "SKAKKENBORG", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 08- 544042.KRESTEN LADEFOGED ØDUM SØRENSEN, gårdejer, født den 10.11.-1924, søn af Otto Sørensen, Haslund, gift med Lisbeth Andersen, født den 18.-12.-1930, datter af Anders Andersen, Udby- høj. Parret har børnene: Niels, født den 2.-9.-1953, Kirsten, født den 19.-6.-1957 og Bent, født den 16.-3.1961.K.L.Ø.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1966 fra Jensine og Peter Søndergaard Sørensen. Denne Bødker slægt har haft gården og frikøbt den fra Tjele Gods, hvorunder den var fæstegård.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1945 efter en brand, i 1945 blev ejendommen genopført efter at være flyttet op til vejen, der blev bygget stald og lade i 1945, svmestald, maskinhus og kostaldudvidelse skete i 1967, roehus og maskinhus opført 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 17 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 5 søer, der produceres ca. 75 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest af Fjordrace.



-320-Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, korntørringsanlæg med lagersiloer samt rund silo til ensilage. Maskinstation bruges til høst. På gårdens marker er der 3 gravhøje. SKIBDALVEJ 62, "HOVGAARD", BIGUM, 8830 TJELE, tlf. 06- 690047.NIELS HOUGAARD, gårdejer, født den 10.-11.-1921, søn af Niels Hougaard, Bigum, gift med Esther Hansen, født den 16.-10.- 1934, datter af Aage Hansen, Fastrup. Parret har børnene: Niels Henning, født den 11.-6.-1964 og Birgit, født den 28.-4.-1967. N.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-3.-1957 fra sin far, Niels Hougaard, gården har været i slægtens eje siden 1664.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 4,5 ha. eng og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1967, kostald 1952, svinestald 1964, roehus 1967 og 1970, garage og karlekammer 1977 samt maskinhus 1980. Gården drives med en ammekobesætning på 7 køer + kalve af racen Korthorns, desuden er der nogle SDM-løbekvier i en salgsbesætning. Der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg, udmugningsanlæg, gylletank, korntørringsanalæg med plansiloer og plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til høst.SKOV AGERVEJ 114, HVIDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-451481.KAJ ERIKSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1933, søn af Søren Christian Eriksen, Starup, bor sammen med Mona Andersen, født den 31.- 8.-1941, datter af Poul Røjen, Ulstrup.K.E. er tankvognchauffør ved Randers-Viborg Mælkecentral. Han overtog gården den 1.-11.-1984 fra Grethe Træholt Frederiksen. Matr. nr. 8b. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 104.900. A- real 14,8 ha., heraf 2 ha. skov. Et kultur. mindre areal er nyplantet med rødgran til juletræs-Stuehuset er opført 1972, stald og lade ligeledes 1972 samt maskinhus 1988. Gården drives med en svineproduktion på 12 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.STABIL VEJ 1, "STABILGAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699027.NIELS KVORNING, gårdejer, født den 31.-10.-1914, søn af Jens Kvorning, Roum, gift med Mane Sørensen, født den 23.-6.-1916, datter af Kristian Sørensen, Fristrup. Parret har børnene: Emma, født den 5.-3.-1942, Jens Kristian, født den 15.-3.-1944, Karl Johan, født den 19.-6.-1946, Hans, født den 22.-10.-1949 og Birgitte, født den 2.-12.-1961.



-321- Niels Kvornmg overtog gården den 1.-8.-1954 fra Nielsine Jørgensen, gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.Matr. nr.4a. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 170.000. Areal 17,5 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1885, lade 1904, stald 1962 samt maskinhus og garage 1979. Engen er udlejet. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn og raps. Der findes 1traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.STABILVEJ 2, "HVERREGAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699154.EJNAR KRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-4.-1933, søn af Jens Peter Kristensen, Løvel, gift med Birte Madsen, født den 10.-2.-1939, datter af Holger Madsen, Hørve. Parret har børnene: Gert, født den 24.-1.-1966, Lars, født den 2.-7.-1968 og Else, født den 13.-6.-1970.B.K. døde den 7.-8.-1981.E.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark, været formand for husdyrbrugsudvalget i Viborg Landboforening samt forsøgsvært for Statens Forsøgslaboratorium. Han overtog gården den 1.-7.-1964 fra sin far, Jens Peter Kristensen.Matr. nr. 4L m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 367.300. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 10 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1927, tilbygget 1943 og renoveret 1977, staldene er opført 1927, 1968, 1973 og 1979, lade og maskinhus 1972 og roehus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 100 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, rørmalkningsanlæg, fuldfoderblandeanlæg, kompaktlæsser, gylletank, vandingsmaskine, korntørringsanlæg med lagersiloer og udendørs plansiloer til ensilage, desuden er der genvindingsanlæg for varme. Der er 1 fast medhjælper samt deltids medhjælp og maskinstations hjælp. Ejendommen drives sammen med Stabilvej 3, Løvel.STABILVEJ 3, "LINDBJERGGAARD", LØVEL, 8830 TJELE.EJNAR KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Stabilvej 2.E.K. overtog gården den 1.-7.-1985 fra Kristen Sørensen.Matr. nr. 16c m.fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 299.100. Areal 30,2 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. mose og plantage.Stuehuset er af ældre dato, stald og lade opført 1929 og kostald 1973. Der findes 1 gylletank. Ejendommen drives sammen med Stabilvej 2, Løvel.STIGSBÆKVEJ 2, KOKHOLM, 8830 TJELE, tlf. 06-651008.NIELS SVENDSEN, gårdejer, født den 6.-2.-1915, søn af Petra og Anton Svendsen, gift med Emma Nielsen, født den 12.-4.-1917, datter af Marie og Kresten Nielsen. Parret har sønnen Osvald, født den 19.-2.-1938.N.S. overtog gården den 1.-12.-1938 fra sin far, Anton Svendsen, som købte den i 1918.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf 3 ha. eng, desuden er der en fredet gravhøj, kaldet Gedagerhøj.Stuehuset er opført 1929, lade 1912, desuden er der kostald og svinestald. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og raps. Der findes 2 traktorer og 1 selvbinder. Maskinstation bruges til høst.



-322-

5.-11.-1964 og Inger, født den 23.-8.-1966.AA.D.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han Peter Nielsen. Han døde den 12.-11.-1988.

STIGSBÆKVEJ 4, "KOKHOLM- GAARD", KOKHOLM, 8830 TJELE, tlf. 06-651107.GUNHILD HOPPE, født Kjeld- gaard Larsen, gårdejer, født den 14.-7.1936, datter af Kresten Agger Larsen, Redsted, gift med Aage Daniel Hoppe, født den 4.- 5.-1936, søn af Henning Hoppe. Parret har børnene: Henning, født den 23.9.-1960, Erik, født den 15.-12.1961, Marianne, født den 13.-1.1963, Kristian, født denovertog gården den 15.-7.-1966 fraMatr. nr. 2a. Areal 35,7 ha., heraf 1 ha. eng, skov og krat.Stuehuset er opført 1912, gi. lade og kostald 1943, lade, ungdyrstald og svinestald 1975, sidstnævnte opført efter en brand, kostalden er fra 1982. Gårdens besætning er på 36 SDM-kvier, 1 tyr og fedekalve, desuden produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, 1 vandingsmaskine, korntørringsanlæg med plansiloer og indendørs plansiloer til ensilage. På gården er 1 afløser og desuden bruges der maskinstation til en del af markarbejdet.STIGSBÆKVEJ 14, "OVER KOKHOLM", 8830 TJELE, tlf. 06-651158.OVE KALLESTRUP, gårdejer, født den 30.-7.-1950, søn af Dagny og Niels Kallestrup, gift den 17.-9.-1988 med Tove Møller, født den 10.-1.-1954, datter af Ella og Vagn Møller, Viborg.T.K. er diakon.O.K. overtog gården den 1.-1.-1976 fra sin far, Niels Kallestrup, gården har været i slægtens eje i 3 generationer.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 262.000. Areal 33 ha., heraf 8 ha. eng, skov og krat.Stuehuset er opført 1910, garage, stald og lade ligeledes 1910, desuden er der svinestald. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og halmfyr.STORDALVEJ 2, "HEDEBO", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699097. NIELS JØRGENSEN, husmand, født den 26.-3.-1926, søn af Alfred Jørgensen, Løvel, gift med Helene Jæger Lauridsen, født den 11.-1.1934, datter af Ebbe Lauridsen, Nielsby Mark. Parret har børnene: Finn Jæger, født den 1 1.-12.-1958 og Herdis, født den 16.-8.-1962.N.J. overtog gården den 1.-7.-1958 fra sin far, Alfred Jørgensen. Matr. nr. 12e m.fl. Ejendoms Foto: Kastrup Luftfoto.skyld 1.000.000. Grundskyld 305.800. Areal 36,9 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 4 ha. eng og 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1912 og tilbygget 1970, stald og lade opført 1964 samt maskinhus



-323- 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og korn- tørringsanlæg med plansiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.STÆVNESTEDET 9, LINDUM, 8830 TJELE, tlf. 08-544243.PER VINTER, gårdejer, født den 29.-2.-1936, søn af Peder Vinter, Sønderbæk, gift med Thora Margrethe Pedersen, født den 2.-8.-1940, datter af Rasmus Pedersen, Svinding. Parret har børnene: Palle, født den 18.-9.-1960, Birgithe, født den 2.-10.-1963 og Kirsten, født den 3.-3.-1969.T.M.V. er dagplejemor ved Tjele Kommune.P.V. er specialarbejder. Han overtog gården i april 1965 fra Ingrid og Magnus Jensen. Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 225.000. Areal 17,2 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført 1907, stald og lade 1956, derudover er der en ældre stald- og ladebygning. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, automatisk fodringsanlæg, korntørreri med plansiloer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. SØDALVEJ 5, "MOSEVANG", VRÅ, 8830 TJELE, tlf. 06-699187. INGRID ELISE NIELSEN, født Tougaard, gårdejer, født den 23.-5.1936, datter af Peder Tougaard, Loldrup, gift med Henning Toulum Nielsen, født den 21.-3.— 1932, søn af Niels Peter Nielsen, Nauntoft. Parret har børnene: Maja, født den 4.-5.-1962, Peder, født den 23.-1.-1964, Britta, født den 12.9.-1967 og Tommy, født den 13.9.-1973.H.T.N. overtog gården i oktober 1958 fra Kristian Brøndum Jensen. H.T.N. døde den 26.-11.-1985.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld. 1.150.000. Grundskyld 194.300. Areal 22 ha., herat tilkøbt 12 ha.Stuehuset er opført 1968, kostald og lade ligeledes 1968 og ny stald 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 44 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg og automatisk kraftfodringsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og desuden bruges der maskinstation til en del af markarbejdet.SØDALVEJ 6, "YDINGSMINDE", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06- 699310.KARSTEN YDING RASMUSSEN, gårdejer, født den 1 1.-1.-1953, søn af Ove Rasmussen, Løvel, gift med Bodil Birthe Jensen, født den 12.-1.-1951, datter af Frederik Jensen, Neder Skringstrup. Parret har børnene: Benny Kristensen, født den 17.-6.-1972, Ove Yding, født den 19.-5.-1980 og Ditte Yding, født den l.-ll.-



-324- 1982.B.B.R. arbejder som hjemmehjælper.K.Y.R. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1978 fra sin far, Ove Rasmussen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 19e m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 241.100. Areal 24,4 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført 1940, det gamle stuehus er opført i 1888, det fungerer nu som stald, lade opført 1929, stalde 1954 og ny stald 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank og plansilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Ejendommen drives sammen med Sødalvej 17.SØDALVEJ 7, "TØSTEDHØJGAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699072.ARNE VERNER PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-12.-1923, søn af Niels Verner Pedersen, Løvel, gift med Magda Jensine Nielsen, født den 18.-6.-1929, datter af Jens Marinus Nielsen, Rødding. Parret har børnene: Else og Inger, født den 5.-5.-1953, Kristian, født den 15.-4.-1956 og Jens, født den 29.-12.-1960. M.J.P. er rengøringsassistent.A.V.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 27.-5.-1952 fra sin far, Niels Verner Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 20b m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 229.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng og desuden er der 4 ha. plantage.Stuehuset er opført 1887 og ombygget senest i 1966, lade opført 1925, svinestald 1930, kostald 1940 og maskinhus 1966. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØDALVEJ 9, "GRYSHØJGAARD", VRÅ, 8830 TJELE, tlf. 06-699069.ANNETTE CHRISTENSEN, født Abrahamsen, gårdejer, født den 10.-3.-1965, datter af Knud Abrahamsen, Løvel, gift med Kim Christensen, født den 1.-3.-1960, søn af Svend Christensen, Tostrup. Parret har sønnen Kenneth, født den 30.-7.-1987.K.C. er lærer på Asmildkloster Landbrugsskole.A.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Hun overtog gården den 15.-2.-1988 fra Møller Rasmussen.Matr. nr. 4q m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27 ha., heraf 1,5 ha. skov og eng. Stuehuset er opført 1817, desuden er der et aftægtshus fra 1960, den gamle lade er opført 1917 og ombygget til farestald, maskinhus opført 1951, svinestald 1931 og tilbygget 1960. Gården drives med en svineproduktion på 90 søer, desuden er der 2 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg med planlager og silo samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. I gårdens have er der en mindelund over de ejere, der har været på gården siden den blev udflyttet i 1817.SØDALVEJ 10, SØDAL, 8830 TJELE, tlf. 06-651091.SIGURD VERNER PEDERSEN, husmand, født den 31.-10.-1926, søn af Niels Verner Pedersen, Løvel, gift med Karen Solvang Sørensen, født den 17.-4.-1927, datter af Alfred Sørensen, Sødal Mark. Parret har sønnen, Knud, født den 5.-9.-1953.S.V.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1966 fra sin



-325- svigerfar, Alfred Sørensen.Matr. nr. laz m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 133.900. Areal 14,3 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1926 og tilbygget 1977, maskinhus og hønsehus opført 1960, svinestald og lade 1965 samt maskinhus 1982. Gården drives med en slagtesvinepro- duktion på ca. 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker. På gårdens arealer er der en fredet gravhøj kaldet "Tophøj".SØDALVEJ 13, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699224.SØREN KROGH, el-installatør, født den 10.-6.-1942, søn af Julius Krogh, Loldrup. S.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er uddannet elektriker og driver forretning fra ejendommen, som blev overtaget den 1.-8.-1972 fra Signe og Viktor Rasmussen.Matr. nr. 4c. Areal 12,4 ha.Stuehuset er opført 1936, stald og lade ligeledes 1936, maskinhus 1950 og el-lager og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg med lagersiloer og halmfyr, desuden er der varmegenvindingsanlæg på ventilationen. Der er 2 faste medarbejdere ved installationsforretningen.

Matr. nr. Ibs. Ejendomsskyld 560.000. Areal 8,3

SØDALVEJ 14, RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651156.MARY ELDRUP, født Nielsen, født den 29.-8.-1921, datter af Jens Nielsen, Sødal Mark, gift med Jens Eldrup, født den 30.- 11.-1900, søn af Anders Eldrup, Grenå. Parret har børnene: Anders, født den 30.-10.-1948 og Poul, født den 19.-4.-1953.J.E. døde den 11.-3.-1988. Han overtog gården den 1.-4.-1967 fra sin svigerfar, Jens Nielsen.ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1924, stald og lade ligeledes 1924 og garage 1963. Ejendommen drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der bruges maskinstation til en del af markarbejet.SØDALVEJ 15, "VRÄ SØNDER- GAARD", VRÅ, 8830 TJELE.STEEN MADSEN, omtales under Vråvej 28.S.M. overtog gården den 25. juni 1985 fra Jytte og Verner Jensen. Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 354.700. A- real 39,2 ha., heraf 5 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1900, stald og lade 1920 og maskinhus 1982.Planteproduktionens salgsafgrødeer korn. Ejendommen drives sammen med Vråvej 28, Pederstrup.SØDALVEJ 16, "SØDALHØJ", SØDALMARK, 8830 TJELE, tlf. 06-651322.SIGURD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 18.-11.-1948, søn af Ejner Christensen,



-326-

Svend Møller Pedersen.

Bygum, gift med Turid Gregersen, født den 25.-12.-1952, datter af Martin Gregersen, Svolvær, Norge. Parret har børnene: Thor Jesper, født den 23.-3.-1983 og Trine Pil, født den 15.-9.-1985.Turid Christensen er sygeplejerske i Viborg.Sigurd Christensen er uddannet biolog, han har været forstander på den økologiske landbrugsskole i Åbybro. Han overtog gården den 15.-4.-1987 fra Sonja ogMatr. nr. Ibr m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 202.000. Areal 17 ha., desuden er der forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført 1928 og tilbygget 1977, stald og lade opført 1928, svinestald 1964, maskinhus 1965, kostald 1973 og lade 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 14 ammekøer af blandet race samt opdræt, der opfedes 50 fedekalve årligt, desuden er der 30 søer. Der findes 1 traktor, udmugningsanlæg, korntørringsanlæg med lagersiloer og udendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØDALVEJ 17, VRÅ, 8830 TJELE.KARSTEN YDING RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Sødalvej 6, Løvel.K.Y.R. overtog gården i april 1977 fra Adolf Kristensen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 150.000. Areal 17,3 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1920, alle udbygningerne er af ældre dato. Gården drives sammen med Sødalvej 6, der er en fredet gravhøj på arealet.SØDALVEJ 18, RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651031.GERDA VESTERGAARD, født Jensen, gårdejer, født den 21.-10.- 1926, datter af Jacob Jensen, Rødding, gift med Bent Vester- gaard, født den 1.-6.-1926, søn af Niels Vestergaard, Ingstrup. Parret har børnene: Niels Jacob, født den 27.-8.-1954, Jette, født den 9.-2.-1956 og Poul Henrik, født den 28.-8.-1965.G.V. er handelsuddannet.B.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han døde den 6.-5.-1988. Han overtog gården den 1.-11.-1953 fra sin svigerfar, Jacob Jensen.Matr. nr. Ibq. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 88.000. Areal 7,3 ha.Stuehuset er opført 1923, stald og lade ligeledes 1923. Jorden er lejet ud.SØDALVEJ 21, RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651161.NIELS ERIK HJØILUND, husmand, født den 18.-3.-1932, søn af Jens Peter Hjøllund, Bjerring, gift med Anna Jensen, født den 21.-11.-1934, datter af Kristen Jensen, Søgård. Parret har børnene: Bente, født den 26.-9.-1958 og Jan, født den 6.-3.-1960. N.E.H. overtog gården den 1.-10.-1957 fra Kristen Markussen.Gården er udstykket fra Sødal i 1924-25 som statshusmandsbrug.



-J2J- Matr. nr. Ibe m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 221.000. Areal 23,2 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Stuehuset er opført 1924 og tilbygget 1976, lade opført 1924 og svinestalde 1961, 1968 og 1971. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg med lagersiloer og halmfyr, der opvarmer staldene og bruges til korntørring.SØDALVEJ 25, SØDALMARK, 8830 TJELE, tlf. 06-651061.JENS CHRISTIAN SKOV, gårdejer, født den 10.-4.-1939, søn af Niels Christian Pedersen Skov, Sødalmark.J.C.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1973 fra sin far, Niels Christian Pedersen Skov.Matr. nr. 1 bi m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 175.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.Stuehuset er opført 1922 og ombygget 1951, stald opført 1922 og tilbygget 1949, lade opført 1954 og roehus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt af racen SDM, desuden er der 2 søer og der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udendørs køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØDALVEJ 27, "SOLBAKKEN", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06- 651159.HANS PETER JACOBSEN, bygmester, født den 14.-4.-1932, søn af Haugaard Jacobsen, Foulum, gift med Betty Andersen, født den 12.-6.-1937, datter af Hans Chr. Andersen, Vejrum Nørremark. Parret har børnene: Finn, født den 20.-3.-1960, Hanna, født den 24.- 3.-1962 og Britta, født den 22.- 4.-1968.H.P.C. driver sin bygmesterforretning fra ejendommen, som han overtog den 15.-3.-1957 fra Th. Larsen.Matr. nr. Ibh. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 128.600. Areal 11,5 ha., heraf 1,5 ha. fredskov.Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1973, stald opført 1922, lade 1940 og svinestald 1966. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor med byggelift, udmugningsanlæg samt lagersilo til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØDALVEJ 33, SØDALMARK, 8830 TJELE, tlf. 06-651093.ARNE HANSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1933, søn af Jens Hansen, Hemmet, gift med Ingrid Ørris, født den 16.-11.-1936, datter af Anton Ørris, Troelstrup. Parret har børnene: Kurt, født den 26.-3.-1959, Poul Erik, født den 28.-4.-1962 og Kirsten, født den 23.-1.-1965.A.H. overtog gården den 1.-8.-1958 fra Jenny og Johannes Hansen.



-328- Matr. nr. Ibg. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 122.600. A- real 8,6 ha. og der er forpagtet 6,5 ha.Stuehuset er opført 1922 og tilbygget 1975, stald og lade opført 1922 og tilbygget i krigsårene og 1975, ny stald opført 1962 og maskinhus 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 29 køer + opdræt, besætningen er af racerne SDM og Jersey. Der er 2 søer og der produceres ca. 35 slagte-svin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, udmugningsanlæg samt korntørringsanlæg med piansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØDALVEJ 35, SØDALMARK, 8830 TJELE, tlf. 06-651292.BJARNE RASMUSSEN, plejeassistent, født den 3.-2.-1946, søn af Leo Rasmussen, Højbjerg Præstegård, gift med Karen Marie Knudsen Bak, født den 8.-11.-1946, datter af Frans Bak, Træholt. Parret har børnene: Jan, født den 30.-4.1966 og John, født den 13.-5.- 1972.B.R. arbejder som plejer i Viborg, desuden driver han en forretning for distribution af aviser og reklamer. Han overtog gården i august 1975 fra SørenSørensen.Matr. nr. lax. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 125.500. Areal 9,6 ha.Stuehuset er opført 1922, stald og lade ligeledes 1922, svinestald 1978, hestestald og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 10 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 8 heste af racerne Dansk Varmblod og Oldenborger. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.

heraf tilkøbt 1 ha., der er 2,5 ha. eng og skov.

SØLANDINGEN 6, SJØRRING, 8830 TJELE, tlf. 08-544480.ALF SVENDSEN, født den 5.-7.- 1923, søn af Chr. Svendsen, Nr. Onsild.A.S. arbejder som jord- og betonarbejder. Han overtog gården den 1.-5.-1950 fra Jens Jensen (Jens Vels). Ejendommen er rester efter en gammel udflyttergård, den nuværende Hobro Landevej 161.Matr. nr. 2f m.fl. Areal 9,4 ha.,Stuehuset er ca. 200 år gammelt, stald opført ca. 1900 og lade 1946. Jorden er lejet ud, der er en gravhøj på arealet.



-329- SØNDERGADE 16, "VESTER- GAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06- 699009.EMANUEL KJÆRGAARD, gårdejer, født den 13.-3.-1918, søn af Peter Kjærgaard, Haderup.E.K. overtog gården den l.-l.- 1952 fra sin far, Peter Kjærgaard, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. 9a. Areal 33 ha., heraf 8,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, stald og lade blev opbygget efter en påsat brand i 1972. Oorden er delvis lejet ud. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.SØNDERGADE 31, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699367.ERLING KALLESTRUP OLESEN, husmand, født den 27.-3.-1933, søn af Ejner Olesen, Vrå, gift med Grethe Duelund, født den 3.-5.-1938, datter af Villiam Duelund, Rødding Mark. Parret har børnene: Johnny, født den 3.-7.- 1963, Brian, født den 29.-5.-1966 og Dan, født den 12.-12.-1973. G.O. har været på Lægård Landbrugsskole.E.K.O. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han arbejder som vicevært i Viborg. Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra Marie Kristensen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 128.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt ca. 1 ha., der er 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1962, stald og lade ligeledes 1962 og tilbygget 1973. Svineproduktionen på gården er under afvikling. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor og korntørreri med plansilo.SØNDERMARKSVEJ 13, "ØRUM- GÅRD", ØRUM, 8830 TJELE, tlf. 06-652060.JENS PETER DAUGBJERG PEDERSEN, gårdejer, født den 18.-4.- 1928, søn af Maren og Aage Pedersen, Ørum, gift med Rigmor Pedersen, født den 30.-10.-1934, datter af Signe og Peder Leth, Hornbæk. Parret har børnene: Carsten og Peter.R.P. er bankassistent.J.P.D.P. er formand for Viborg- egnens Husdyrauktion. Han overtog gården den 1.-5.-1965 fra sin far, Aage Pedersen. Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 470.900. Areal 34,5 ha., heraf 1,5 ha. skov og mose samt 3,3 ha. eng.Stuehuset er opført 1906, lade 1890, gi. stald 1860, svinestald 1904, kostald 1972, maskinhus 1985 og garage 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion og



-330- planteproduktion bestående af ærter, raps, rug og hvede, kobesætningen blev sat solgt i 1987. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo til korn.SØNDERUPVEJ 1, "HEDEGAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690325.KURT STILLING, gårdejer, født den 8.-9.-1957, søn af Egon Jensen, Bogenstrup, gift med Anne Marie Bay, født den 26.-2.-1962, datter af Johannes Bay, Spentrup. Parret har tvillingerne Solveig og Dorthe, født den 19.-2.-1986. A.M.S. er sygeplejerske på Vammen Plejehjem.K.S. har været på Lundbæk ogHammerum landbrugsskoler, er i repræsentantskabet for Østjyske Slagterier. Han overtog gården i august 1979 fra Aage Christiansen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 169.400. Areal 17,3 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1918, gi. stald ligeledes 1918, øvrige stalde 1954 og 1980 samt maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 100 søer, smågrisene sælges delvis som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, ejendommen drives sammen med Tinghøjvej 27. På arealet er der en fredet gravhøj.SØNDERUPVEJ 2, "THORUP- GAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690142.SØREN THORUP JENSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1929, søn af Georg Jensen, Vammen, gift med Inge Holst Jensen, født den 9.-1.- 1933, datter af Poul Holst Jensen, Grenå.I.J.J. er uddannet husholdningslærer.S.T.J. har været på Korint ogLyngby landbrugsskoler. Hanovertog gården den 1.-5.-1969 fra sin far, Georg Jensen. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 87,9 ha., heraf 10 ha. skov og 11 ha. eng.Stuehuset er opført 1863, den ældste staldbygning 1863, svinestald 1913, kostald 1954 og lade 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, korntørringsanlæg med kornsiloer og halmfyr. På arealet er der 5 gravhøje.SØNDERUPVEJ 8, "SØNDERUPGAARD", VAMMEN= 8830 TJELE, tlf. 06-690030. ANKER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 18.-8.-1931, søn af Janus Christensen, Øster Vrå, gift med Agnethe Dose, født den 15.-3.-1932, datter af Herluf Dose, Randrup Hovedgaard. Parret har børnene: Herluf, Jette, Inge og Erik.A.C. har været på Korint Landbrugsskole, han er medlem af Kommunalbestyrelsen i Tjele Kommune og overtog gården i 1961 fra Lasse Gad.
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tørring til korn. Maskinstation bruges til høst.

Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 870.000. A- real 57 ha., heraf 10 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1899, stald og lade 1935, ny stald og maskinhus 1979. Gården drives med en - svineproduktion på 70 søer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg og plansilo med gas-
TINGGADE 19, "HØRAGER- GAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06- 699248.GERT P. PEDERSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1951, søn af Svend Aage Pedersen, Løvel, gift med Tove Fisker, født den 15.-5.-1953, datter af Alfred Fisker, Mammen Vestermark. Parret har børnene: Benny, født den 10.-10.-1972 og Morten, født den 19.-10.-1978. T.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole.G.P.P. overtog gården den 11.-12.-1977 fra sin far, Svend Aage Pedersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1926.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 357.500. Areal 37,8 ha., heraf 5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 35 ha.Stuehuset er af ældre dato og moderniseret 1986, stald og lade opført 1976 og til- bygget 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en svineproduktion på 125 søer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Desuden er der en ammekobesætning på 6 køer + opdræt, der er også en besætning med travheste på 2 hopper med føl og 2 hingste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 1 vandingsmaskine, korntørringsanlæg med plan- og lagersiloer samt halmfyr.TINGGADE 23, "GYNGKÆRS- GAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699100.GUNNAR KVORNING, gårdejer, født den 22.-6.-1927, søn af Thomas Kvorning, Løvel, gift med Emma Johanne Holm, født den 4.-12.-1930, datter af Niels Holm, Holmsmølle. Parret har børnene: Inger, født den 15.-5.-1958 og Thomas, født den 18.-12.-1959. E.J.K. har været sygeplejerske på Viborg Sygehus i 27 år.G.K. har været på Næsgård Agerbrugsskole, han har arbejdet med mejeribrug gennem en årrække. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sin far, Thomas Kvorning, nuværende ejer er 3. generation.



-332-Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 315.300. Areal 31 ha., heraf 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1914, stalde 1883 og 1909, lade 1893, fjerkræhus 1953 og kartoffelcentral 1952. Fjerkræhuset benyttes i dag som smedie, som drives af sønnen, Thomas. Kartoffelcentralen er udlejet til industri. Gårdens besætning er på 7 moderfår + opdræt, alle af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg med lagersiloer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På arealet er der en gravhøj.TINGGADE 33, "VEJLGAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06- 699158.BENT CHRISTENSEN, landmand, født den 18.-12.-1932, søn af Adolf Christensen, Løvel, gift med Karen Nygaard Christensen, datter af Kresten Nygaard Christensen, Løvel.K.N.C. er uddannet husholdningslærer.B.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra sin svigerfar, Kresten Nygaard Christensen.Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 280.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 4 ha. eng, der er ca. 10 ha. eng. Desuden er der forpagtet 1,5 ha.Stuehuset er opført 1905, stald og lade ligeledes 1905 og 1930, kostald 1971 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 18 køer + opdræt, alle af racen SDM, der opfedes ca. 50 ungtyre årligt, desuden produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank samt udendørs køresiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TINGHØJVEJ 22, "TARPING- GAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690054.MICHAEL PEDERSEN, gårdejer, født den 17.-7.-1911, søn af Peter Chr. Pedersen, Vammen, gift med Karla Kjeldsen, født den 14.-3.-1916, datter af Kristen Kjeldsen. Parret har børnene: Kristian, født den 19.-3.-1941, Nanna, født den 20.-12.-1942, Birgit, født den 28.-3.-1944, Hugo, født den 6.-3.1946 og Grete, født den 31.-5.- 1955.K.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Hun døde den 21.-10.-1983.M.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, har været vurderingsmand ved Vammen-Lindum-Bigum Kommune. Han overtog gården den 1.-2.-1946 fra sin far, Peter Chr. Pedersen, gården har været i slægtens eje siden 1820.matr. nr. 21a m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 230.000. Areal 23 ha., heraf 2,5 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1882 og tilbygget 1954, kostald opført 1907 og udvidet 1965, hestestald 1914 og ændret til s vinestald 1960, svinestald opført 1950 og maskinhus 1943. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.



-333- TINGHØJVEJ 25, "VEJGAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690003.JENS MELDGAARD THORUP, gårdejer, født den 28.-3.-1946, søn af Søren Meldgaard Thorup, Vammen.J.M.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1983 fra sin far, Søren Meldgaard Thorup.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 39 ha., heraf 5,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført 1913, lade 1900 og ombygget til stald i 1977, kostald opført 1962, svinestalde 1972 og 1979 samt maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg, udmugningsanlæg, automatisk fodringsanlæg ved svinene, gastæt silo til korn, korntørringsanlæg med lagersiloer samt indendørs plansilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TINGHØJVEJ 26, "SKOVDAL- GAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690135.HENRY BRØNDUM CHRISTENSEN, landmand, født den 27.-10.-1940, søn af Arnold Brøndum Christensen, Troelstrup, gift med Tove Bech Christensen, født den 15.- 7.-1945, datter af Poul Bech Christensen, GI. Nørager. Parret har børnene: Lene, født den 26.-12.- 1970, Eva, født den 18.-3.-1974, Anne, født den 31.-5.-1976 og Peter, født den 26.-11.-1978.T.B.C. er sygeplejerske på Pensionistgården i Vammen.H.B.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-5.- 1969 fra Johanne Thorsager.Matr. nr. 5ar m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 36 ha., heraf 5 ha. eng og 3 ha. skov og bakker.Stuehuset er opført 1909 og tilbygget 1960, ældre stald og lade er opført 1912 og 1946, kostald 1964, roehus 1980 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, besætningen er af RDM og SDM, desuden produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg, udmugningsanlæg og udendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TINGHØJVEJ 27, "NYVANG", VAMMEN, 8830 TJELE.KURT STILLING, gårdejer, omtales under Sønderupvej 1.K.S. overtog gården i april 1988 fra Jørgen Olsen.Matr. nr. 1c m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 134.300. Areal 18,4 ha., heraf frasolgt 3,2 ha.Stuehuset er opført 1931, kostald lige-



-334- ledes 1931, svinestald og lade 1973 og maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes udmugningsanlæg samt korntørringsanlæg med plansilo. Ejendommen drives sammen med Sønderupvej 1, Vammen.TINGHØJVEJ 32, "SKOVLY", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690090.KRISTEN ABRAHAMSEN, husmand, født den 29.-8.-1928, søn af Niels Otto Abrahamsen, Daugbjerg, gift med Else Gerbug Pedersen, født den 25.-1.-1935, datter af Niels Pedersen, Nr. Holme. Parret har børnene: Linda, født den 4.-1.- 1956, Kurt, født den 11.-6.-1958, Niels Otto, født den 11.-2.-1961, Mette, født den 26.-1.-1967 og Carsten, født den 12.-12.-1968.E.G.A. er sygehjælper i Vammen.K.A. har været skovarbejder i 18 år. Han overtog gården i november 1964 fra sin far, Niels Otto Abrahamsen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Matr. nr. 2c m.fl. Areal 15,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. eng og 0,5 ha.skov.Stuehuset er opført ca. 1890, stald 1925, lade 1942 og ændret til stald 1968, hestestald opført 1951 og maskinhus 1973. Gården drives med en ammekobesætning på 11 køer + opdræt, alle af racen RDM. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.TINGHØJVEJ 40, "HATHØJ", VAMMEN, 8830 TJELE.MARGIT PEDERSEN, omtales under Nørregade 38, Vammen.M.P. overtog gården i januar 1982 fra sin far, Niels Knud Pedersen, som byggede den i 1937, da den blev udstykket som statshusmandsbrug.Matr. nr. 6s m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 108.900. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.Alle bygningerne, bestående af stuehus, stald og lade, er opført i 1937. Gården drives sammen med ejendommen Nørregade 38, planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. I haven er der 1 gravhøj kaldet "Hathøj".TINGHØJVEJ 42, "UGLHØJ", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690158.RICHARDT HANSEN, husmand, født den 30.-4.-1918, søn af Hans Hansen, Fuglslev, gift med Mane Dürr, født den 22.-3.-1920, datter af Johan Dürr, Vammen. Parret har børnene: Stig, født den 28.- 4.-1943, Yrsa, født den 31.-8.-1946, Rita, født den 3.-5.-1948, Johan, født den 6.-7.-1950, Maja, født den 20.-11.-1952 og Linda, født den 23.-2.-1956.R.H. er uddannet bager. Han overtog gården den 1.-2.-1946 fra Michael Pedersen. Matr. nr. 6e m.fl. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 80.300. Areal 13,9 ha., heraf 1 ha. eng og 6,8 ha. skov, som drives med juletræer og pyntegrønt.



-335-Stuehuset er opført 1913 og tilbygget 1970, stald opført 1948, stald og lade 1952, staklade 1954 og maskinhus 1960. På gården opdrættes der vildt og fasaner til udsætning, desuden er der hundeopdræt, hovedsagelig gravhunde. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, blandeanlæg til svinefoder og korntørringsanlæg med lager- og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gårdens arealer er gravhøjen "Uglhøj".TINGHØJVEJ 46, "THING- ■HØJGAARD", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690331. JENS HVAM MADSEN, gårdejer, født den 14.-2.— 1957, søn af Kristian Madsen, Vammen, bor sammen med Helle Dybdal, født den 30.-7.-1961, datter af Karl Hansen, Silkeborg.H.D. er bankassistent i Viborg.J.H.M. har været på Lægård og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-2.-1984 fra sin far, Kristian Madsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.Matr. nr. Ib m.fl. Areal 55,6 ha., heraf tilkøbt 15,lha., der er 4 ha. skov og 13 ha.eng. Desuden er der forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført 1914 og tilbygget 1975, ældre staldbygninger og lade er om- og tilbygget 1966, 1975 og 1987, desuden er der maskinhus opført i 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 78 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, 2 gylletanke, korntørringsanlæg med lagersilo samt plansiloer til ensilage, desuden er der genvindingsanlæg for varme. På gården er ansat 1 fodermester, desuden bruges der maskinstation til en del af markarbejdet. På gårdens arealer er der 2 gravhøje, den ene bliver kaldet "Bavnehøj".TINGHØJVEJ 48, "THORUPLUND", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690115.KRISTIAN MADSEN, gårdejer, født den 18.-8.-1932, søn af Jens Madsen, Smollerup, gift med Thora Astrup Madsen, født den 21.-6.-1938, datter af Boel Madsen, Lånum. Parret har børnene: Bodil, født den 4.-9.-1958, Inger Marie, født den 19.-9.-1960 og Jette, født den 28.-5.-1965.T.A.M. arbejder på døgninstitution i Viborg.K.M. overtog gården den 11.-6.-1958 fra Anders Pedersen.Matr. nr. 6n m.fl. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført 1928 og tilbygget 1965, stald og lade opført 1927 og 1948, maskinhus 1964 og 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion. Der findes 1 traktor og korntørringsanlæg med plansilo. Maskinstation bruges til høst. På gårdens arealer er der en gravhøj.TINGHØJVEJ 54, "VEJLY", RØDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-651114. HANS KRISTIAN JOKUMSEN, mekaniker, født den 27.-1 1.-1951, søn af Ejvind Jokumsen, Rødding, gift med Birgit Olesen, født den 22.-4.-1957, datter af Sigurd Olesen, Løvel. Parret har børnene: René, født den 30.-10.-1977 og Tanja, født den 31.-3.-1980.



-336-B.J. er rengøringsassistent.H.K.J. er uddannet mekaniker og arbejder som driftsleder ved Hedeselskabet. Han overtog gården den 1.-6.-1988 fra sin far, Ejvind Jokumsen, Rødding, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1856.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 525.000. Grundskyld 98.600. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1914, stald og lade 1914 efter en brand, maskinhus og garage 1969. Oorden er delvis lejet ud. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn, der findes 1 traktor. TJELE MØLLEVEJ 20, "MOSELUND", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06-690075.HENNING MELDGAARD, gårdejer, født den 16.-1.-1946, søn af Tage Meldgaard, Vammen, gift med Edith Korr, født den 11.-3.-1949, datter af Niel Mougaard Korr, Bogenstrup. Parret har børnene: Tina, født den 5.-4.-1975, Thomas, født den 23.-3.-1977 og Ove, født den 16.-8.-1980.E.M. er uddannet sygehjælper. H.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1975 fra sin far, Tage Meldgaard.Matr. nr. 5k m.fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 2 ha. eng og desuden er der forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1923, svinestalde 1951, 1963, 1974, 1978 og 1984, maskinhus 1972. Gården drives med en svineproduktion på 150 søer, der produceres ca. 2.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, automatisk fodringsanlæg, blandeanlæg, gylletank, gastæt silo til korn og lagersiloer. Maskinstation bruges til høst.TJELE MØLLEVEJ 22, "BAKKEBO", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690335.EVALD SKAARUP SØRENSEN, produktionsleder, født den 17.-2.- 1957, søn af Just Johannes Sørensen, Vammen, bor sammen med Nancy Anne-Lise Knudsen, født den 13.-1.-1958, datter af Svend Knudsen, Over Viskum. Parret har datteren Ann-Sofie, født den 22.-8.1987.N.A.K. er læge i Viborg.E.S.S. arbejder på Shellfarmen i Tjele, han er uddannet planteavlstekniker på Vejlby Landbrugsskole og har også været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1979 fra Ankær Ebbesen.Matr. nr. 7b m.fl. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 74.900. Areal 8,9 ha., heraf 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1925, stald 1964, desuden er der en garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg med plansiloer samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-337-

fra slagter Poul Trane.

TJELE MØLLEVEJ 24, "VESTER MØLLE", FORMYRE, 8830 TJELE, tlf. 06- 652315.KRISTIAN OLSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1940, søn af Anton Olsen, Kvols, gift med Karen Pedersen, født den 24.-6.-1940, datter af Peder Pedersen, Skringstrup. Parret har børnene: Jette, født den 12.-2.-1964, Betty, født den 31.-7.-1965 og Søren, født den 21.-4.1971.K.O. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1969Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 348.400. Areal 34 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er af ældre dato, stald, lade og roehus er opført 1972, kviestald 1974 og foderhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, 1 vandingsmaskine, plansilo med korntørreri samt plansilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, ejendommen drives sammen med Tjele Møllevej 31.TJELE MØLLEVEJ 31, "TJELE MØLLEGAARD", FORMYRE, 8830 TJELE.KRISTIAN OLSEN, gårdejer, omtales under Tjele Møllevej 24.K.O. overtog gården i november 1986 fra Knud Nygaard.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 170.000. Areal 20 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehuset opført 1879, stald og lade er af ældre dato. Ejendommen drives sammen med Tjele Møllevej 24.TJELE SKOVVEJ 4, "SKOVVANG", MOLLERUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 652431.JENS ARNE JENSEN, gårdejer, født den 7.-3.-1934, søn af Kristine og Frands Jensen, Mollerup, gift den 15.-4.-1957 med Lis Kri- sta Pedersen, født den 21.-1.-1936, datter af Asta og Kresten Vester- gaard Pedersen, Hvidding. Parret har børnene: Hanne Irene, født den 15.-9.-1961, Yrsa, født den 25.-3.-1964 og Birthe, født den 27.-5.-1971.J.A.J. har været i bestyrelsen for Hammershøj Landboforening. Han overtog gården den 16.-2.-1957 fra Marie og Chresten Christensen.Matr. nr. 2f m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 201.500. Areal 21,1 ha., heraf tilkøbt ca. 10,5 ha., der er 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført 1972, kostald og svinestald er tilbygget 1967, maskinhus opført 1974, spaltestald til ungkreatur 1976, desuden er der en lade opført i 1933 og nogle ældre bygninger. Gården drives med en svineproduktion på 50 søer, slagtesvinene opfedes. Desuden er der en besætning af kødkvæg af racen Angus, samt nogle heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt gastæt silo til korn.



-338- TJELEVEJ 22, "POULSGAARD", 8830 TJELE, tlf. 06-652242.EJGIL POULSEN, gårdejer, født den 2.-7.-1939, søn af Ingeborg og Ejner Poulsen, gift med Elly Astrid Tougård, født den 7.-8.- 1943, datter af Petra og Martin Tougård, Demstrup. Parret har børnene: Verner, født den ll.-l.- 1969 og Leif, født den 7.-6.- 1972.E.S.P. er husassistent på Fastrup Plejehjem.E.P. driver noget maskinstation. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra sin far, Ejner Poulsen, som har haft den siden 1932.Matr. nr. 1 Ik m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 172.400. Areal 15 ha., heraf tilkøbt ca. 5 ha. Desuden er der forpagtet 45 ha.Stuehuset er opført 1932, om- og tilbygget 1974, ældre stald og lade opført 1932, svinestalde 1970, 1972 og 1977, desuden er der maskinhus fra 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 4.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer og 1 mejetærsker.TJELEVEJ 26, 8830 TJELE, tlf. 06-652124.HANNE LARSEN, gårdejer, født den 4.-8.-1935, datter af Peder Pedersen, Skringstrup, gift med Erik Frydenlund Larsen, født den 4.-11.-1936, søn af Ernst Larsen, Hillerød. Parret har børnene: Gunhild, født den 15.-8.-1961 og Carsten, født den 3.-8.-1964.E.F.L. døde i 1978. Han overtog gården i oktober 1960 fra Bay Rasmussen. H.L. har noget kontorarbejde.Matr. nr. 8h m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 154.400. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1,5 ha. eng og 0,5 ha. birkeskov.Stuehuset er opført 1971, en del af bygningerne er af ældre dato, svinestald opført 1966 og 1975. Gården drives i dag udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor og kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TJELEVEJ 35, "MØLLEGÅRDEN", 8830 TJELE, tlf. 06-652217.NIELS SKYDT, gårdejer, født den 8.-10.-1926, søn af Holger Skydt, Møllegården, gift den 9.-10.-1976 med Emmy Dahl, født den 25.-6.-1929, datter af Dahl, Kolding. N.S. overtog gården den 1.-2.-1956 fra sin far, Holger Skydt, som købte den i 1920. Matr. nr. 12d m.fl. Areal 12,4 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., der er 2,5 ha. eng. Stuehuset er meget gammelt og ombygget i 1978, maskinhus opført 1965, der er tilbygget kostald i 1967, desuden er der en ældre lade. Gården drives med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 4 søer, slagtesvinene opfedes. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og silo til ensilage.TJELEVEJ 37, 8830 TJELE, tlf. 06-652528.VILLY VESTERGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 11.-9.- 1930, søn af Laura og Anders Ve- stergaard, Almind, gift den 7.-5.- 1955 med Anny Andersen, født den 17.-12.-1931, datter af Bertha og Jens Chr. Andersen, Thorning. Parret har børnene:



-339-Jytte, født den 11.-4.-1957, Conny, født den 17.-2.-1961 og Bent, født den 17.-9.-1965.V.V.K. er formand for fællesudvalget til kaninavlens fremme og medlem af kanin- forsøgsudvalget, repræsentant i Viborg Amt i De danske Husmandsforeningers kvægbrugsudvalg. Han overtog gården den 7.-4.-1961 fra Egon Jespersen, Ørum.Matr. nr. 12b m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 70.000. Areal 7,5 ha.Stuehuset er opført 1966, kostald 1920, lade 1943, svinestald 1975, kalvestald og maskinhus 1979 og kaninstald 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 13 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 12 søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Desuden er der prøvecenter for Angorakaniner på ejendommen. Der findes 3 traktorer samt kornsilo.TÅRUPHØJVEJ 9, FORHENVÆRENDE FATTIGGÅRD, 8830 TJELE, tlf. 06-451127.KNUD RASMUSSEN, gårdejer, født den 8.-7.-1928, søn af Rasmus Rasmussen, gift den 6.-6.-1987 med Rigmor Pedersen, født den 12.-5.-1938, datter af Peder Pedersen.K.R. har børnene: Anders, født den 26.-1.-1953, Peter, født den 5.-1.-1955, Jørgen, født den 20.- 7.-1957. R.R. har børnene: Bodil, født den 26.-9.-1957, Lene, født den 16.-1.-1959, Peter, født den 16.-4.-1962 og Niels Axel, født den 28.-7.-1969.R.R. er sygehjælper.K.R. overtog gården den 21.-8.-1985 fra Hanne Lykke Jakobsen.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 556.800. Areal 42 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1980, kostald og lade 1920 og maskinhus 1986. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 6 køer + opdræt, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og frøgræs. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo til korn.TÅRUPHØJVEJ 11, "LYSHØJGÅRD", HVIDDING, 8830 TJELE, tlf. 06-451176.NIELS HARLEV SØRENSEN, gårdejer, født den 8.-4.-1958, søn af Viggo Har lev Sørensen, gift den 24.-10.-1987 med Bodil Skov Christensen, født den 28.-8.-1958, datter af Frede Christensen. Parret har børnene: Mette, født den 6.-2.-1986 og Lars, født den 16.-3.-1988.N.H.S. overtog gården den 1.-4.-1986 fra Jens Roed.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 850.000. Areal 80 ha., heraf 12 ha. skov og 4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført 1950, s vinestalden er opført efter en brand i 1976, lade også efter en brand i 1984. Gården drives med en SPF-opformenngsbesætning på 200 søer, desuden er der 4 ammekøer af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo til korn. På gården er ansat 1 fodermester.VANSØGÅRDSVEJ 31, 8830 TJELE, tlf. 06-651126.ANKER SØRENSEN, gårdejer, født den 19.-8.-1931, søn af Margrethe og Alfred Sørensen, gift med Gerda Katrine Boel Nielsen, født den 23.-10.-1935, datter af Marianne og Svend Aage Boel Nielsen. Parret har børnene: Karin, født den 28.-11.-1954, Merete, født den 16.-10.-1960 og René, født den 9.-6.-1969.G.K.S. er kantineassistent ved Naturgas Midtnord.



-340- Anker Sørensen har selv opført gården i 1956.Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 127.800. A- real I 3,7 ha., heraf er der en del skov og eng. Desuden er der for- pagtet 8,3 ha.Alle bygningerne blev opført i 1956. Gården drives med en kødkvægsbesætning af Limousinekøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 3 traktorer og gylletank, maskinstation brugestil høst samt udkørsel af gødning. Gården drives sammen med "Vejgaard", Kirkegade10, Rødding.VELDS HUSEVEJ 13, 8830 TJELE.KAJ HEDEGAARD JENSEN, gårdejer, født den 24.-9.-1945, søn af Karen og Kristian Harry Jensen, gift med Maritha Kristensen, datter af Tove og Richard Kristensen, Lindum. Parret har børnene: Lone, født den 27.-4.-1971 og René, født den 24.-10.-1973.M.J. er fabriksarbejder.K.H.J. er smed. Han overtog gården den 1.-7.-1983 fra sine forældre, Karen og Kristian Harry Jensen, gården har været i slægtens eje siden 1915. Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 122.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og ombygget 1985, stald og lade opført 1935, om- og tilbygget 1986-1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plansilo til korn og halmfyr.

1948 fra Edvard Vistisen.

VELDS HUSEVEJ 17, 8830 TJELE.ANKER JENSEN, gårdejer, født den 2.-8.-1919, søn af Inger og Martin Jensen, Vinkel, gift den 22.-11.-1945 med Magna Olesen, født den 27.-4.-1923, datter af Kristiane og Søren Olesen, Ørum. Parret har børnene: Jørgen Kristian, født den 12.-5.-1947, Inger Martha, født den 28.-5.-1950 og Bjarne, født den 11.-8.-1958. A.J. overtog gården den 11.-3.-Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 360.000. Grundskyld 86.700. Areal 7 ha-, heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1850, lade ca. 1850, kostald og svinestald 1959. Gårdens besætning er på 2 køer og 2 kvier, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og silo til ensilage.



-341- VORNINGVEJ 7, "VESTERVANG", HAMMERSHØJ, 8830 TJELE, tlf. 06-451531.NIELS KRUSE ANDERSEN, gårdejer, født den 31.-5.-1951, søn af Hanne og Christian Andersen, Hammershøj, gift den 29.-11.-1986 med Alis Andersen, født den 1.- 1.-1957, datter af Ellen og Frederik Andersen. Parret har datteren, Mie, født den 9.-9.-1986.N.K.A. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole, har været formand for Landboungdom i Hammershøj samt medlem af forretningsudvalget i Viborg Amts Landboungdom, han er i landboforeningens kvægbrugsudvalg. Han overtog gården den 1.-4.-1977 fra sin far, Christian Andersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden den 1.-8.-1931. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 750.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 10 ha. eng og krat. Desuden er der forpagtet 18 ha. Stuehuset er opført 1979, hele gården er udflyttet fra Hammershøj i 1979, udbygningerne består af stalde, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn og rørmalkningsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.VORNINGVEJ 40, HAMMERSHØJ, 8830 TJELE, tlf. 06-451169.IRMA LUND, gårdejer, født den 10.-6.-1940, datter af Petrea og Alfred Jensen, Ørum, gift med Gunnar Lund, født den 29.-11.-1930, søn af Katrine og Morten Lund, Sdr. Felding. Parret har børnene: Marianne, født den 17.-5.-1963 og Søren, født den 15.-1.-1974.I.L. bor sammen med revisor Svend Aage Molbo-G.L. døde den 18.-3.-1983. Han overtog gården den 28.-11.-1960 fra Peder Øve Jensen.Matr. nr. 19b m.fl. Ejendomsskyld 740.000. Areal 17,3 ha., heraf 1,5 ha. eng- Stuehuset er opført 1938 og gennemrestaureret 1976, kostalden blev ombygget midt i 1950'erne, i 1975 blev den ombygget til grise og desuden er der lade og garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor samt kornmagasin med kold lufts tørring. Maskinstation bruges til høst. VORNINGVEJ 41, "KARNALUND", HAMMERSHØJ, 8830 TJELE, tlf. 06-451682.INGVAR KROG ASFERG THOMASSEN, gårdejer, født den 7.-1.- 1927, søn af Karna og Thomas Thomassen, Hammershøj, gift den 13.-5.-1962 med Britta Larsen, født den 1.-1.-1940, datter af Peter Larsen, Nepstrup. Parret har børnene: Ejvind, født den



-342- 24.-10.-1962, Jørgen, født den 26.-4.-1964, Holger, født den 19-.-5.-1966 og Jonna, født den 10.-1.-197 5, alle børnene hedder Graversgaard Thomassen.B.T. arbejder på Grundfoss i Bjerringbro.I.K.T. overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin far, Thomas Thomassen, som købte den i 1942.Matr. nr. 17 m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 145.600. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført 1890, gennemrestaureret og tilbygget, stalde opført 1958 og 1976, lade og maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 20 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.VORNINGVEJ 42, "KEPSMARK- GAARD", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451193.VALDEMAR AXELSEN, gårdejer, født den 15.-6.-1920, søn af Kirsten og Jens Peter Axelsen, Vor- mng.V.A. overtog gården den 1.-9.- 1983 fra sin bror, Axel Axelsen, nuværende ejer er 7. måske 8. generation på gården. Gården har været i slægtens eje i over 200 år.Matr. nr. 19a m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 293.900. Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1928 og gennemrestaureret, stald opført 1952, lade 1864 og maskinhus 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VORNINGVEJ 44, "KEPSHØJGAARD", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451552.TORBEN RIX TRINDERUP, gårdejer, født den 4.-1.-1954, søn af Karen og Jens Trin- derup, Vorning, gift den 14.-11.-1981 med Hanne Petersen, født den 9.-3.-1957, datter af Edith og Johannes Petersen, Tindbæk. Parret har børnene: Line, født den 19.-4.-1983 og Jens, født den 16.-1.-1986, børnene hedder Rix Trinderup.H.T. er ekspedient.T.R.T. er udlært bygnings- og landbrugssmed, han er ansat ved Naturgas Midtnord i Viborg. Han overtog gården den 1.-4.-1982 fra sin far, Jens Trinderup, Vorning, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1906. Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 214.000. Areal 21 ha., heraf 3,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret, stalde opført 1964 og lade 1956, der er en kødkvægsbesætning på 3 ammekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 2 traktorer og portionstørreri, maskinstation bruges til høst.VORNINGVEJ 46, VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451685.SØREN ROUSING RASMUSSEN, landmand, født den 14.-10.-1936, søn af Kirstine og Jens Rasmussen, Vorning, gift den 9.-7.-1965 med Sonja Elise Rasmussen, født den 11.-5.-1938, datter af Marie og Marius Rasmussen, Fladbjerg. Parret har datteren Annette Birgitte, født den 9.-2.-1966.S.R.R. har været ved Postvæsenet siden 1984. Han overtog gården den 21.-2.-1961 fra sin far, Jens Rasmussen, som købte den i 1924.



-M- Matr. nr. 14h m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 78.700. Areal 7,2 ha., heraf 0,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1953 og restaureret, stald og lade opført 1936 og maskinhus 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
VORN1NGVEJ 47, VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451170.POUL BENJAMIN BACH SVENDSEN, gårdejer, født den 6.-12.- 1962, søn af Gerda og Henning Møller Svendsen, bor sammen med Tove Hvnd, født den 17.-5.- 1963, datter af Elin og Arne Hvud, Ebeltoft.T.H. er ansat på Grundfoss i Bjerringbro.P.B.B.S. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole, han er ansat ved K.F.K. i Hammershøj og overtog gården den 25.-10.-1987 fra Egil Gaardsdahl. Matr. nr. Ild m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 245.900. Areal 21 ha., heraf 0,8 ha. eng.Stuehuset er opført 1958 og gennemrestaureret, stalde opført 1958 og 1968, lade 1972. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor, plantørreri, blandingsanlæg, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.VORNINGVEJ 50, "HEDEVANG", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06- 451178.KNUD EBBESEN, gårdejer, født den 4.-9.-1936, søn af Anna og Kristian Ebbesen, Øster Nykirke, gift den 15.-11.-1969 med Aase Marie Kjeldsen Strandborg, født den 6.-8.-1949, datter af Dagny og Søren Strandborg, Vorning. Parret har børnene: Keld, født den 26.-9.-1969, Morten, født den 15.3.-1971, Allan, født den 1.-2.- 1975 og Linda, født den 27.-12.-1982.K.E. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1968 fra Jens Kristian Nielsen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 458.900. Areal 40 ha., heraf 5 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret og tilbygget, stalde opført 1880, 1962 og 1964, lade og maskinhus 1972, desuden er der maskinhus fra 1987. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og portionstørreri.



-w- VORNINGVEJ 52, VORNING, 8830 TJELE.JOHAN GREGERSEN, gårdejer, omtales under Vorningvej 68. J.G. overtog gården den 1.-9.-1987 fra Helga Thorsager.Matr. nr. 28a m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 111.400. Areal 10,1 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1890 og gen- nemrestaureret, stald opført 1952, lade 1900, hønsehus 1964og maskinhus 1970. Gården drives sammen med Vorningvej 68, Tjele.VORNINGVEJ 54, "HØRBAKKEGAARDEN", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451254. KRISTIAN EJNER KJELDSEN, gårdejer, født den 4.-10.-1949, søn af Gerda og Kjeld Kjeldsen, "Hørbakkegaarden", gift den 11.-9.-1971 med Anni Jørgensen, født den 19.-1.-1952, datter af Tove og Niels Aage Jørgensen, Randers. Parret har børnene: Søren, født den 27.-2.-1972 og Mette, født den 16.-8.-1973.A.K. er kontorassistent ved Tjele Kommune.K.E.K. er udlært kloakmester og ansat som sådan i Viborg. Han overtog gården den 1.-4.-1979 fra sin far, Kjeld Kjeldsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1905.Matr. nr. 27a m.fl. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 16,5 ha.Stuehuset er opført 1981, stald og lade 1927 samt maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, raps og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.VORNINGVEJ 67, "HØJMOSEGAARD", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451934.LAURS HESSELHOLT MOGENSEN, gårdejer, født den 30.-6.-1951, søn af Ellen og Anton Mogensen, "Højmosegaard".L.H.M. overtog gården den 1.-7.-1985 fra sin far, Anton Mogensen, nuværende ejer er 4.-5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden ca. 1848.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 398.400. Areal 37,3 ha., heraf 1,5 ha. eng og 1 ha. mose.Stuehuset er opført 1915 og gennemrestaureret, stalde opført 1949 og 1957, lade 1951. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 500 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.VORNINGVEJ 68, VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451212.JOHAN GREGERSEN, gårdejer, født den 3.-9.-1949, søn af Harry Gregersen, Vorning.J.G. overtog gården i 1979 fra sin far, Harry Gregersen, som købte den i 1941.Matr. nr. 32a m.fl. Ejendomsskyld 1.040.000. Grundskyld 146.500. A- real 1 3,3 ha.Stuehuset er opført 1805 og gennemrestaureret, stalde opført1880, 1929, 1959 og 1980, lade 1918, hønsehus 1951 og maskinhus 1966. Gården drives



-345- med en svineproduktion på 40 SPF-søer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo til korn, blandingsanlæg, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives sammen med Vorningvej 52.VORNINGVEJ 70, VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451079.ANTON MARINUS PEDERSEN,gårdejer, født den 30.-10.-1908, søn af Kristen Pedersen, Ingstrup, gift den 19.-12.-1939 med Agnes Jensine Nielsen, født den 16.-5.- 1914, datter af Jens Nielsen, Vor- ning. Parret har børnene: Erling, født den 27.-11.-1940, Elly, født den 7.-1.-1945 og Ernst, født den 3.-12.-1946.A.M.P. har været på Asmildklo- ster Landbrugsskole, har været medlem af bestyrelsen for Vorning Husmandsforening og overtog gården den 25.-4.-1939 fra Peter Bundgaard.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 99.200. Areal 9 ha.Stuehuset er opført 1951 og gennemrestaureret, stald og lade opført 1954 og maskinhus 1955. Jorden er bortforpagtet til datteren Elly Hjulmand, Læsten.VORNINGVEJ 71, "VANGSGAARD", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06- 451223.LARS HOLLAND FLARUP, gårdejer, født den 27.-8.-1930, søn af Larsine og Jens Peder Flarup, "Vangsgaard", gift den 25.-2.-1956 med Inger Nørgaard, født den 21.- 7.-1931, datter af Anna og Viggo Nørgaard, GI. Hvam. Parret har børnene: Anne-Marie, født den 4.-2.-1957, Jens, født den 10.-4.- 1958, Erik, født den 19.-6.-1962 og Ole, født den 6.-1.-1968.L.H.F. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for Hammershøj Foderstofforretning samt i bestyrelsen for Vorning Sparekasse. Han overtog gården den 1.-4.-1958 fra sin far, Jens Peder Flarup, som købte den i 1914."Vangsgaard" var fra 1664-1688 kongelig majestæts ryttergods og kom derefter under godset "Viskum".Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 297.700. Areal 24,9 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført 1866 og gennemrestaureret, stalde opført 1835 og 1932, lade 1932, roehus 1975 og maskinhus 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, det er en SDM-stambesætning, desuden produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gennemløbstørreri, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet, desuden bruges der lidt løs medhjælp.VORNINGVEJ 76, "VORNING PRÆSTEGAARD", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06- 451173.LAURITS ANKER LORENTZEN FLARUP, forpagter, født den 22.-12.-1924, søn af Jens Flarup, Vorning, gift den 19.-10.-1947 med Anne Thorup, født den 26.-1.-1925, datter af Anker Thorup, Sdr. Bæk. Parret har børnene: Sonja, født den 15.-10.-1948,



-346-Dorte, født den 18.-5.-1950 og Anne Marie, født den 26.-11.-1954.L.A.L.F. har været på Rødding Højskole med landbrugsafdeling, desuden har han været landvæsenselev på Kalø og Tustrup Hovedgård. Han overtog forpagtningen den 1.-4.-1947 fra Anders Vernersen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 340.800. Areal 18,5 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret, stald opført 1921 og tilbygget 1963, lade og maskinhus opført 1930, maskinhuset er tilbygget 1963. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 225 stk. årligt, desuden er der 12 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 1 traktor og plantørreri. Maskinstation bruges til høst.

sælges juletræer fra 4 ha. Der småindustri i tidligere svinestald.

VORNINGVEJ 109, "BLIKSHØJ- GAARD", 8830 TJELE, tlf. 06- 451054.BO WIECK-HANSEN, proprietær. B.W.H. overtog gården i 1973 fra Peter Flarup.Matr. nr. 18a m.fl. Areal 41 ha. Stuehuset er opført 1879 og restaureret gennem de senere år, kostald opført 1965, kornmagasin 1961, stor svinestald er ombygget til maskinlade efter novemberstormen i 1981. Alle bygningerne er udlejet i 4 lejemål. Jorden er ligeledes udlejet indtil 1992, derfindes kornmagasin til 100 ton, desuden er der
VORNINGVEJ 113, "KRISTIANS-GAARD", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451188.EVALD ØSTERGAARD, gårdejer, født den 22.-7.-1931, søn af Inger og Niels Østergaard, Vorning, gift den 30.-3.-1957 med Inge-Marie Kristensen, født den 21.-12.-1935, datter af Anna-Marie og Jens Kristensen, Lindum. Parret har børnene: Anne-Grethe, født den l.-l.- 1958, Lene, født den 16.-7.-1960 og Elsebeth, født den 20.-6.-1965. landbrugsafdeling. Han overtog gården den4. generation på gården,E.Ø. har været på Vestbirk Højskole med 1.-11.-1958 fra sin far, Niels Østergaard, nuværende ejer er som har været i slægtens eje siden 1820.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 549.500. Areal 48,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. skov og 11 ha. eng.Stuehuset er opført 1936 og gennemrestaureret, stalde opført 1924, 1925 og 1977, lade 1955 og maskinhus 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gennemløbstørreri, blandingsanlæg og udmugningsanlæg. Maskinstation bruges til høst.



-w- VORNINGVEJ 120, "HEDLI", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06- 451190.SØREN ANDERSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1928, søn af Marie og Johannes Andersen, Hvorslev Bakker, gift den 28.-7.-1955 med Gerda Tornbjerg Nielsen, født den 19.-6.-1935, datter af Klara og Niels Peter Nielsen, Vor- ning. Parret har børnene: Niels Peter, født den 18.-12.-1956, Anders, født den 1.-6.-1961 og Bodil, født den 13.-8.-1966.G.T.A. er organist i Nr. Vinge Kirke.S.A. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af Vorning Menighedsråd og kirkeværge ved Vorning Kirke, desuden er han kirkesanger ved Nr. Vinge Kirke. Han overtog gården den 1.-8.-1955 fra sin far, Niels Peter Nielsen, som købte den i 1917. Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 281.300. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1891 og gennemrestaureret 1974, stalde opført 1924 og 1963, lade 1870, maskinhus 1963 og hønsehus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 40 søer, smågrisene sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt portionstørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Stalden der blev bygget i 1963 var den største løsdriftstald i Viborg Amt, køerne blev udsat i 1976.VORNINGVEJ 122, "KRAGEHØJGAARD", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-451100. CHRISTEN ESPERSEN MØLLER, gårdejer, født den 7.-9.-1950, søn af Martha og Esper Espersen Møller, gift den 10.-6.-1972 med Anne Grethe Schjøtt Jensen, født den 21.-12.-1951, datter af Hanna og Peter Jensen, Arup. Parret har børnene: Kristina, født den 1.-10.-1972, Marianne, født den 5.-4.-1976 og Birgitte, født den 28.-7.-1977.A.G.M. arbejder i et supermarked i Viborg.C.E.M. er ansat ved Midtjysk Vikarordning. Han overtog gården den 1.-11.-1973 fra sin far, Esper Møller, nuværende ejer er 8.-9. generation på gården, som har været i slægtens eje side ca. 1650.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 367.000. Areal 28,2 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1930 og gennemrestaureret, alle avlsbygningerne nedbrændte den 23.-11.-1979 og de er ikke blevet genopført. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VORNINGVEJ 126, "LUNDAGERGAARD", VORNING, 8830 TJELE, tlf. 06-450075. SØREN JENSEN PEDERSEN, direktør, født den 2.-5.-1949, gift i 1975 med Kirsten Rohde Pedersen, født den 11.-5.-1952.K.R.P. er hjemmearbejdende.S.J.P. har en emballagevirksomhed. Han overtog gården den 1.-9.-1987 fra Poul Sonnesen, Ørum.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 16,5 ha. skov.De ældste af bygningerne er opført i 1882, ombygning af stald er sket i 1927, 1947 og 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion af korn og frø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri.



-348- VORNINGVEJ 132, SJØRRING, 8830 TJELE, tlf. 08-544250.JØRGEN KRISTIAN KJÆRGAARD, gårdejer, født den 9.-6.-1940, søn af Agnes og Lars Kjærgaard, Vor- ning, gift den 27.-12.-1964 med Inger Hovedskov, født den 14.-5.- 1945, datter af Grethe og Paul Hovedskov, Vorup. Parret har børnene: Jette, født den 14.-2.-1966, Mette, født den 31.-12.-1969, Vibeke, født den 9.-7.-1973 og Søren, født den 14.-2.-1979.J.K.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1965 fra Hans Peter Christensen.Matr. nr. 9 m.fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 111.400. Areal 13,6 ha., heraf tilkøbt 5,2 ha., der er 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, tilbygget og gennemrestaureret senest i 1977, stalde opført 1912, 1966, 1972, 1974, 1975, 1976, 1978 og 1980, desuden er der en lade. Gården drives med en svineproduktion på 130 søer + opdræt, desuden er der hesteopdræt, besætningen er på 3 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri, blandingsanlæg og fodringsanlæg, desuden er stuehuset opvarmet ved hjælp af genvindingsanlæg for varme, der er også varmeanlæg i alle stalde. På gården er ansat 1 fast medhjælper.VRÅVEJ 7, "SKOVLY", VRÅ, 8830 TJELE, tlf. 06-699201.NIELS ERIK PEDERSEN, pelsdyravler, født den 9.-11.-1933, søn af Edvard Pedersen, Viborg, gift med Inger Sonja Kjær, født den 10.-2.-1934, datter af Jens Peter Kjær, Viborg. Parret har børnene: Birgitte, født den 24.-8.-1967 og Marianne, født den 26.-9.-1974.l.S.P. er nattevagt.N.E.P. er specialarbejder i Viborg. Han overtog gården i maj 1970 fra Alfred Sørensen.Matr. nr. Id m.fl. Areal 13,9 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er af ældre dato, men moderniseret i 1975, stald og lade er af ældre dato og minkhaller er opført efter 1980. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 360 minktæver, desuden er der 2 hopper og 1 føl. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VRÅVEJ 9, "NEDERGAARD", VRÅ, 8830 TJELE, tlf. 06-699059.RICHARD NIELSEN, født den 25.-8.-1928, søn af Jens Nielsen, Hornum, gift med Esther Kallestrup, født den 27.-2.-1934, datter af Ejner Kallestrup, Vrå. Parret har børnene: Jytte, født den 31.-10.-1957, Inge, født den 28.-5.-1963, Eva og Elin, født den 9.-6.-1966 og Jens, født den 15.-1.-1968.R.N. overtog gården den 1.-11.-1969 fra sin svigerfar, Ejner Kallestrup, nuværende ejer er 5. generation.Matr. nr. 3a m.fl. Areal 33 ha., heraf 7,5 ha. eng og 3 ha. skov. Desuden er der forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført 1904 og tilbygget 1977, stald og foderhus opført 1974, ungdyrstald 1935 og maskinhus 1971. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der en slagtesvinepro-



-M-duktion. Der findes 4 traktorer, del i mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank og korntørringsanlæg med siloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Viborg Landboforening, han er vurderingsmand halvpart den 1.-6.-1964 og anden halvpart den

VRÅVEJ 12, "SØDAL", SØDAL, 8830 TJELE, tlf. 06-651038.JENS PETER GIVERSEN, gårdejer, født den 24.-6.-1935, søn af Peter Giversen, Sødal, gift med Bente Laust- sen, født den 1.-9.-1937, datter af Hartvig Laustsen, Løgstrup. Parret har børnene: Peter, født den 27.-2.-1964 og Jørgen, født den 16.-10.-1967. B.G. er uddannet sygeplejerske.J.P.G. har været på Ladelund Landbrugsskole, har været medlem af regnskabsudvalget, kvægavlsudvalget samt for BRF og overtog gården med første 1.-6.-1971 fra sin far, Peter Giversen, som overtog gården i 1927.Matr. nr. laa m.fl. Sødal. Ejendomsskyld 2.486.000. Grundskyld 543.500. Areal 51,9 ha., heraf 5,5 ha. skov, mose og andet samt 5 ha. eng, de 0,5 ha. er fredsskov.Gårdens historie går tilbage til 1664 under navnet "Sødal", tidligere hed den "Stabil- gaard" og tilhørte Erik Glippings kammerssvend Rane Johnsen, den blev nedbrændt efter kongens mord og genopført på dens nuværende sted under navnet "Sødal". Gården blev i begyndelsen af 1900 udstykket til statshusmandsbrug. Hovedbygningen, der tidligere har været omgivet af grave, er opført i 1865 og tilbygget 1956, der er 2 ældre fløje, som er ca. 300-400 år gamle. S vinestalden er opført i 1897, lade 1930, maskinhus 1956, kostald 1973 og ungdyrstald 1976. Desuden er der en landarbejderbolig fra 1963. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt, desuden er der ca. 35 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der findes 2 traktorer, gylletank, korntørringsan- læg og plansiloer. Maskinstation bruges til høst.VRÅVEJ 18, "POULSMINDE", VRÅ, 8830 TJELE, tlf. 06-699007. PETER GAARDSTED, gårdejer, født den 6.-12.-1930, søn af Aksel Gaardsted, Vrå.P.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han har i en årrække været i Pederstrup Menighedsråd. Han overtog gården den 1.-7.-1969 fra sin far, Aksel Gaardsted, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1826.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 237.300. Areal 29,6 ha., heraf 7 ha. eng, skov og bakker.Stuehuset er opført 1894 og tilbygget 1924, kostald opført 1930, lade 1946 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, alle af blandet race, desuden produceres der 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg, korntørringsanlæg og kornsiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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Foto: Kastrup Luftioto.

VRÅVEJ 20, "SØNDALSGAARD", VRÅ, 8830 TJELE, tlf. 06-699291. BERNT KALLESTRUP OLESEN, gårdejer, født den 19.-2.-1938, søn af Ejner Olesen, Vrå, gift med Birte Kjærsgaard Nielsen, født den 20.-2.-1942, datter af Niels Kjærsgaard Nielsen, Løvel. Parret har datteren Lone, født den 28.-5.-1966.B.K.O. arbejdede 25 år på Viborg Sygehus, hun døde den 30.-5.- 1985.B.K.O. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han arbejder ved Hjemmeværnet. Han overtog gården i november 1965 fra sine forældre, Åfrida og Ejner Olesen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1826. Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 790.000. Areal 25,2 ha., heraf 2 ha. eng og 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1903 og ombygget 1955 efter en brand, stald og lade blev opført efter samme brand i 1955. Gården drives med en besætning på 8 ammekøer + opdræt, det er krydsningsdyr af SDM og Limousine, desuden produceres ca. 90 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg samt plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.VRÅVEJ 24, "NEDERSKOV", VRÅ, 8830 TJELE, tlf. 06-699096. JØRGEN DALAGER, skoleinspektør, født den 2.-1.-1944, søn af Chr. Dalager, Herning, gift med Aase Mærsk Berthelsen, født den 14.-10.-1942, datter af Jørgen Berthelsen, Lemvig. Parret har børnene: Lotte, født den 25.-5.-1972 og Christian, født den 20.-9.- 1973.AA.M.B. er lærer i Overlund.J.D. er skoleinspektør i Rødding. Han overtog gården i marts 1970 fra Grethe og Niels Christensen.Matr. nr. 4d m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 199.700. Areal 22 ha., heraf 4 ha. eng og 2 ha. beplantning.Stuehuset er opført 1905, en del af staldbygningen blev ombygget til beboelse i 1973, stald opført 1905 og tilbygget 1955, lade opført 1955 og maskinhus 1962. Gården drives med en fårebesætning på 20 moderfår + opdræt, alle af blandet race. En del af jorden er udlagt i græs, resten er udlejet. Der findes 1 traktor.VRÅVEJ 26, "ØSTER DALSGAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699130. SØREN TROELS, gårdejer, født den 16.-8.-1926, søn af Jens Troels, Skals, gift med Ingeborg Steffensen, født den 14.-10.-1928, datter af Aksel Steffensen, Pederstrup. Parret har børnene: Erna, født den 20.-10.-1950, Lilly og Conny, født den 25.-5.- 1955.I.T. er køkkenassistent i Viborg.S.T. driver maskinstation fra ejendommen, som han overtog den 1.-5.-1952 fra sin svigerfar, Aksel Steffensen.



-351-Matr. nr. 3e. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 173.400. Areal 23 ha., heraf 5,5 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1953, desuden er der stadig et gammelt stuehus. Stald opført 1942 og omforandret 1969, maskinhus opført 1930 og 1958 samt lade 1935. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 et-korns roesåmaskine, 1 skårlægger, 1 presser, 1 roeoptager, 1 fræser samt halmfyr. VRÅVEJ 28, "VESTER DALS- GAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699185.STEEN MADSEN, gårdejer, født den 26.-9.-1949, søn af Ejler Madsen, Brokholm, gift med Kirsten Krogh, født den 25.-11.-1949, datter af Iver Krogh, Harre. Parret har børnene: Brian, født den 21.- 12.-1972, Linda, født den 1.-7.- 1975, Claus, født den 8.-1.-1980 og Ninna, født den 15.-3.-1985. K.M. er handelsuddannet.S.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1971 fra Jens Chr. Graversen.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 342.900. Areal 51 ha., heraf 10 ha. eng og 7 ha. skov og bakker. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført 1876 og tilbygget 1974, aftægtshuset og kalvestald er opført 1920, kostald 1965 og foderhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 66 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg samt 2 gylletanke. På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 deltids medhjælp, gården drives sammen med Sødalvej 15, Vrå. På gårdens areal er der 1 fredet gravhøj.VRÅVEJ 30, "ØSTER DALS- GAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699078.JENS STEFFENSEN, gårdejer, født den 12.-9.-1949, søn af Niels Steffensen, Pederstrup, bor sammen med Inge Marie Jensen Mel- gaard, født den 31.-5.-1950, datter af Kaj Jensen, Vammen. J.S. er kredsrepræsentant for Mejeriselskabet Danmark og for DLG. Han overtog gården den 30.-6.-1973 fra sin far, Niels Steffensen, nuværende ejer er 3. Foto: Kastrup Luftfoto.generation.Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 268.200. Areal 37 ha., heraf 7 ha. skov og bakker.Stuehuset er opført 1890 og renoveret 1986, stalde opført 1957 og 1963, ungkreaturstald 1975, maskinhus 1977 og foderhus 1982 og 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 42 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg, 1 skraberanlæg, 2 gylletanke, 1 vandingsmaskine og indendørs plansiloer til ensilage.
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slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er

ØSTERGADE 49, ØRUM, 8830 TJELE, tlf. 96-652134.IB HARTVIG, gårdejer, omtales under Hulbækvej 33.I.H. overtog gården den 14.-11.- 1986 fra Benny Nielsen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 39 ha.Stuehuset er opført 1921 og senere restaureret, avlsbygningerne er opført 1921, svinestald og lade 1977. Gården drives med en slagtes vineproduktion på ca. 1.700 ærter, byg, hvede, raps og græsfrø.Gården drives sammen medØSTER KÆRVEJ 4, "TROLDHULE", VAMMEN, 8830 TJELE, tlf. 06- 690112.KNUD BJØRN, skytte, født den 26.-7.-1923, søn af Anders Bjørn, Frisenborg, gift med Jytte Skov- gaard Mortensen, født den 21.-2.-1936, datter af Helge Skovgaard Mortensen, København. Parret har børnene: Anders, Svend og Torben.

Hulbækvej 33, Hulbæk.

J.S.B. arbejder på Viborg Sygehus.K.B. er uddannet skytte. Han købte jorden fra Niels Sørensen i 1961 og opførte ejendommen.Matr. nr. 13d m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 86.000. Areal 7,3 ha., heraf 6 ha. skov.Stuehuset er opført 1961, kyllingehusene 1961, 1965 og 1971. Gården drives med en kyllingeproduktion på 140.000 stk. årligt. Der findes 2 traktorer og 1 gummiged.ØSTERVANGSVEJ 25, "KJELDGÅRD", VEJRUMBRO, 8830 TJELE, tlf. 06-654053. EJNAR MIKKELSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1909, søn af Marie og Søren Mikkelsen, Vejrumbro, gift den 14.-6.-1946 med Petra Hansen, født den 3.-8.-1906.E.M. overtog gården i 1948 fra sin far, Søren Mikkelsen, som købte den i 1916.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 254.600. Areal 21,5 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1882, alle avlsbygningerne 1926, maskinhus 1955. Jorden er lejet ud. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. ØSTERVANGSVEJ 32, "MØLGÅRD", ØBY, 8830 TJELE, tlf. 06-654111. JENS EGON VESTERGÅRD BAY, direktør, født den 18.-3.-1940, søn af Nicoline og Mads Peter Bay, Øby, gift den 9.-8.-1964 med Tove Elisabeth Hansen, født den 7.-3.-1940, datter af Mette og Christian Hansen, Herning. Parret har børnene: Flemming,



-353- født den 31.-7.-1965, Mogens, født den 22.-11.-1966 og Torben, født den 4.-1.-1975. T.E.B. er uddannet kontorassistent.J.E.V.B. er ingeniør og leder firmaet "Duks" i Grønbæk. Han overtog gården i 1976 fra sin far, Mads Peter Bay.Jorden er lejet ud.

Niels Thomsen.

ÅLBORGVEJ 141, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699124.HANS • MØLLER, gårdejer, født den 25.-4.-1935, søn af Marinus Møller, Øster Bølle, gift med Lilly Vestergaard, født den 29.- 8.-1929, datter af Jacob Vestergaard, Kistrup. Parret har børnene: Bente, født den 3.-6.-1953, Jytte, født den 3.-8.-1958, John, født den 10.-11.-1964 og Jonna, født den 7.-10.-1967.H.M. overtog gården i 1956 fraMatr. nr. 3f. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15,6 ha.Stuehuset er opført 1966, maskinhus 1963, kostald 1964, svinestald 1970 og spaltestald samt lade 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 25 søer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, gylletank, gastæt silo til korn og udendørs plansiloer til ensilage. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der er en gravhøj på arealet. Ejendommen drives sammen med Ålborgvej 143.ÅLBORGVEJ 143, "KISTRUPHE- DEGAARD", KISTRUP, 8830 TJELE.HANS MØLLER, gårdejer, omtales under Ålborgvej 141.H.M. overtog gården i 1980 fraSøren Chr. Østergaard.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld1.000.000. Areal 19,3 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset blev senest moderniseret i 1966, stald og lade opført 1950. Gården drives sammen med Ålborgvej 141.ÅLBORGVEJ 147, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699126.SKAMRIS ØSTERGAARD, forhenværende landmand, født den 17.-12.-1910, søn af Kresten Sørensen Østergaard, Skelhøje, gift med Gertrud Alvilda Andersen, født den 28.-7.-1900, datter af Svend Andersen, Loldrup. Parret har sønnen Søren Kristian, født den 29.-5.-1941.G.A.Ø. døde den 3.-3.-1988.S.Ø. overtog gården den 2.-2.-1972 fra Martin Rasmussen.Matr. nr. 2h m.fl. Ejendomsskyld 260.000. Grundskyld 40.400. Areal 4 ha.Bygningerne er af ældre dato. Jorden er lejet ud.ÅLBORGVEJ 149, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699123.JØRGEN THOMSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1939, søn af Villiam Thomsen, Kistrup, gift med Ninna Jæger, født den 26.-5.-1948, datter af Henry Jæger, Vam-



-33^- men. Parret har børnene: Per, født den 6.-3.-1970 og Torben, født den 23.-3.-1974.Jørgen Thomsen overtog gården den 1.-7.-1968 fra sin far, Villiam Thomsen, som købte den i 1933.Matr. nr. 2i m.fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er ca. 4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 16,5 ha.Stuehuset er opført 1973, stald og lade opført 1953, laden er ændret til svinestald i 1971, spaltestald opført 1979 og maskinhus 1984. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg, gylletank, plansilo til korn og udendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅLBORGVEJ 151, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699060.JENS TOUGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 29.-3.-1928, søn af Hans Pedersen, Kistrup, gift med Jytte Pedersen, født den 7.-4.-1935, datter af Harald Pedersen, Løvel. Parret har børnene: Hans, født den 20.-8.-1954 og Gert, født den 10.-1.-1958. J.P. er på sygeplejeskole i Viborg.J.T.P. arbejder som specialarbej Foto: Kastrup Luftfoto.der i Viborg. Han overtog gårdeni juni 1951 fra sin far, Hans Pedersen.Matr. nr. 2k. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 123.000. Areal 13,3 ha., heraf 0,5 ha. plantage.Stuehuset er opført 1913, stald og lade ligeledes 1913 samt maskinhus 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, der er også en del brevduer på ejendommen, der flyves med i konkurrencer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. ÅLBORGVEJ 153, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699054.THERKILD PEDERSEN, gårdejer, født den 16.-12.-1936, søn af Harald Pedersen, Løvel.T.P. overtog gården den 1.-4.-1969 fra sin far, Harald Pedersen. Matr. nr. 2e m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 147.800. A- real 16 ha., heraf 1,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1919, stald og lade 1928, garage 1956 og maskinhus 1961. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og korntørringsanlæg med siloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-355- ÅLBORGVEJ 160, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699129.ANNANIAS GRAVERSEN BRUUN PEDERSEN, husmand, født den 12.-10.-1907, søn af Karl Pedersen, Vinkel, gift med Ellen Margrethe Serup, født den 27.-11.- 1912, datter af Kristian Serup, Snabe. Parret har børnene: Inge, født den 27.-1 1.-1934, Jørgen, født den 8.-7.-1937 og tvillingerne Margit og Birgit, født den 13.- 10.-1943.A.G.B.P. har været formand for Nørremarkens Husmandsforening. Han overtog gården den 17.-2.-1934 fra Magnus Knap.Matr. nr. 3e. Areal 9,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og frasolgt 2 ha.Stuehuset er opført 1907, stald og lade ligeledes 1907 samt ny lade 1947. Gårdens besætning er på 2 sorte ponyer. Jorden er delvis lejet ud, planreproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.ÅLBORGVEJ 161, "HESTBJERGGAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699083. AGNER KRISTENSEN, gårdejer, født den 17.-7.-1926, søn af Kristian F. Kristensen, Kistrup, gift med Anna Larsen, født den 16.-11.-1926, datter af Th. Larsen, Astrup. Parret har børnene: Bente, født den 24.-2.-1951, Tage, født den 15.-3.-1952 og Judith, født den 8.-12.-1958.A.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han har været i repræsentantskabet for DLG og i bestyrelsen for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården den 20.-8.-1956 fra Alma Jakobsen.Matr. nr. 17a m.fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 8 ha. eng.Stuehuset er ombygget i 1983, stald og lade blev i 1970 genopført efter en brand, maskinhus opført 197 5 og lade 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 28 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 12 søer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, rørmalkningsanlæg, gylletank, plansilo med korntørringsanlæg samt udendørs køresi- loer til ensilage. Maskinstation bruges til høst.ÅLBORGVEJ 162, "NYVANG", KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 699017.ELLEN BLÆSBJERG, født Davidsen, født den 31.-5.-1914, datter af Jens Davidsen, Boller, gift med Aksel Blæsbjerg, født den 8.-1.-1911, søn af Niels Toft Blæsbjerg, Måbjerg. Parret har børnene: Jens, født den 28.-5.-1943 og Niels, født den 24.-6.-1946.A.B. døde den 13.-5.-1988. Han overtog gården i 1940, da den blev udstykket fra Kistrup Hedegaard.Matr. nr. 31. Ejendomsskyld 490.000. Areal 8,2 ha.Stuehuset er opført 1940, stald og lade ligeledes 1940, laden er ombygget og ny lade og hønsehus er opført 1954. Jorden er udlejet.



-356- ÅLBORGVEJ 163, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699276.EJVIND GADE NIELSEN, landmand, født den 7.-9.-1934, søn af Søren Nielsen, Kistrup, gift med Ingrid Dalsgaard Hansen, født den 20.- 2.-1935, datter af Erik Dalsgaard Hansen, Snæbum. Parret har børnene: Tove, født den 8.-10.-1958, Marianne, født den 12.-3.-1962 og Bente, født den 16.-1.-1970. E.G.N. er depotarbejder i Viborg. Han overtog gården i 1957, da den blev udstykket af jordlovsudvalget fra Hestbjerggaard.Matr. nr. 17L m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 162.000. Areal 15,4 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1,5 ha. eng og 0,5 ha. skov og bakker.Stuehuset er opført 1957, stald og lade ligeledes 1957, kostald 1971 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor og korntørringsanlæg med lagersilo. Maskinstation bruges til høst. På gårdens areal er gravhøjen "Ruhøj".ÅLBORGVEJ 164, KISTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699287.JENS DAVIDSEN BLÆSBJERG, chauffør, født den 28.-5.-1943, søn af Aksel Blæsbjerg, Kistrup, gift med Lizzie Hagen Sørensen, født den 23.-8.-1942, datter af Niels Ejner Sørensen, Rørbæk. Parret har børnene: Helle, født den 13.-2.-1963 og Anita, født den 24.-4.-1967.L.H.B. læser til beskæftigelsesvejleder, hun er i bestyrelsen for 4H-udvalget.J.D.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han arbejder som chauffør. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra Viggo Olesen.Matr. nr. 8b. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 130.300. Areal 12 ha.Stuehuset er opført 1928 og maskinhus 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.ÅLBORGVEJ 169, PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699198.BRUNO HVORSLEV, specialarbejder, født den 2.-10.-1964, søn af Bent Hvorslev, Almind, bor sammen med Irene Jensen, født den 19.-3.-1964, datter af Svend Aage Hejgaard, Århus.I.J. er specialarbejder.B.H. arbejder på en møbelfabrik. Han overtog gården den 1.-7.-1987 fra Carsten Nielsen.Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 80.700. Areal 12,5 ha., heraf 4,5 ha. eng og 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1900, stald og lade ligeledes 1900. Gårdens besætning er på 2 køer + opdræt, de er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
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K.B.L. er materielmester ved Hjemmeværnet i 1.-9.-1986 fra Arne Jensen.

ÅLBORGVEJ 170, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699240.KURT BERG LARSEN, materiel- mester, født den 10.-1 1.-1953, søn af Th. Berg Larsen, Brønderslev, gift den 26.-5.-1979 med Anne Mette Østergaard, født den 4.-1.-1958, datter af Villy Larsen, Ålborg; Parret har børnene: Rasmus, født den 11.-3.-1978, Louise, født den 15.-12.-1980 og Kirstine, født den 11.-8.-1986. A.M.L. er sygehjælper.Viborg. Han overtog gården denMatr. nr. 2f. Ejendomsskyld 390.000. Grundskyld 52.200. Areal 5,5 ha-Stuehuset er opført 1903 og tilbygget 1969, udhusene er opført 1914 og ombygget 1988. Gårdens besætning er på 10 moderfår, det er alle krydsningsdyr. Der findes 1 traktor.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ÅLBORGVEJ 172, "SØNDERVANG", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06- 699125.LEIF KJÆRGÅRD, gårdejer, født den 10.-5.-1956, søn af Karl Kjær- gård, Løvel, gift med Lisbeth Hauge Rask, født den 8.-10.-1962, datter af Kresten Rask, Thorning. L.H.K. er landbrugstekniker fra Hammerum og Vejlby landbrugsskoler, hun arbejder som salgskonsulent for K.F.K. i Viborg.L.K. er uddannet smed, han er kredsrepræsentant i Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården den 20.-8.-1986 fra sin far, Karl Kjærgård, nuværende ejer er 4. generation.Matr. nr. 9h m.fl. Areal 41,3 ha., heraf 5,5 ha. eng og skov. Desuden er der for- pagtet 3 ha.Stuehuset er opført 1883 og tilbygget 1976, kostald opført 1928, lade 1937, svinestald 1964 og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 23 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 søer + opdræt, der produceres ca. 200 slgtesvin årligt, desuden er der 1 Fjordhest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, rørmalkningsanlæg, 1 vandingsmaskine, korntørreri med lager- og plansiloer og plansilo til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅLBORGVEJ 173, "LØVELBROGAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699321.LEIF ANDERSEN, gårdejer, født den 2.-5.-1953, søn af Kristian Andersen, Ryomgård, gift med Kirsten Møller, født den 17.-8.1956, datter af Kristian Møller, Års. Parret har børnene: Tanja, født den 10.-12.-1986 og Rasmus, født den 9.-10.-1988.K.A. er husassistent på Vammen Plejehjem.L.A. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1978 fra Johannes Kristensen.Matr. nr. 14g m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 236.100. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 14 ha. eng.
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Foto: Kastrup Luftfoto.

Stuehuset er opført 1916 og tilbygget 1970, stald og lade opført 1916 og ny stald 1926. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen Jersey. Der findes 1 traktor, rør- malkningsanlæg, rør vandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På gården er et gammelt fredet vejspor.
ÅLBORGVEJ 174. "GRANLIDEN", LøVEL, 8830 TJELE, tlf. 06- 6991 32.JENS MØLGAARD, gårdejer, født den 8.-2.-1936, søn af Albert Møl- gaard, Kvols, gift med Asta Tybo. født den 21.-5.-1934, datter af Karl Tybo, Øster Bølle. Parret har børnene: Jette, født den 1.11.-1960, Lene, født den 29.-6.1963, John, født den 15.-2.- 1966 og Poul, født den 21.-6.-1967. A.M. er uddannet sygeplejerske.J.M. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fraErna og Jens Nielsen.Matr. nr. 9c m.fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33,2 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 9 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset, som er af ældre dato, er moderniseret i 1971, maskinhuset er opført 1964, svinestald 1966, kostald 1972, roehus 1976, spaltestaid 1977 og foderhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, rørmalkningsanlæg, 2 gylletanke, 1 vandingsmaskine samt indendørs og udendørs plansiloer til ensilage. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ÅLBORGVEJ 175, "LØVELBRO KROGAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE. GRETHE og KLEMMING FYLLGRAF, omtales under Ålborgvej 214.G.F. og K.F. overtog gården den 1.-7.-1987 fra Peter Fyllgraf.Matr. nr. 14b. Ejendomsskyld 320.000. Areal 1,5 ha., som er grusgrav og eng.Stuehuset er opført 1852 og tilbygget 1882, garage opført 1988. Bygningen var oprindelig et brohus og danner sammen med det fredede brofundament og den gamle vejdæmning et kulturhistorisk værdifuldt miljø, senere blev det ombygget til kongelig privihgeret landevejskro, hvorfra der i dag drives grillbar. Ejeren bor på Ålborgvej 214. ÅLBORGVEJ 180, "MOSEVANG", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06- 699089.ERIK LARSEN, gårdejer, født den 3.-3.-1926, søn af Martin Larsen, Foulumgaard, gift med Henny Sørensen, født den 9.-3.-1936, datter af Ejner Sørensen, Over Vi- skum. Parret har børnene: Preben, født den 24.-7.-1960 og tvillingerne Jane og Berith, født



-359- den 7.-6.-1965.E.L. overtog gården i oktober 1955 fra Alfred Jacobsen.Matr. nr. 8c. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 88.100. Areal 11,2 ha.Stuehuset er opført 1932, svinestald 1960, lade 1959, kostald 1965, maskinhus 1967 og garage 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 4 søer, der produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og plansiloer til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

M.E.F. er hjemmehjælper ved Tjele Kommune.S.L.F. har været på Asmildkloster Landbrugsskole.

Alborgvej 182, "løvelhede- GAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699258.SØREN LEIF FRUERGAARD, gårdejer, født den 19.-10.-1949, søn af Chr. Fruergaard, Løvel, gift med Mona Elisa Lauersen, født den 15.-10.-1953, datter af Jens Karl Lauersen, Linå. Parret har børnene: Ann-Kirstine, født den 29.-12.-1976, Kate Margrethe, født den 10.-11.-1980 og Klara Marie, født den 29.-6.-1984.Han overtog gården i marts 1971fra sin far, Chr. Fruergaard.Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 283.000. Areal 37,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Desuden er der forpagtet 97 ha.Stuehuset er opført 1921, kostald og lade 1949 og i 1976-1977, kalvestald 1964 og maskinhus 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 125 køer og 225 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 JF-snittevogn, 1 rendegraver, rørmalkningsanlæg, malkestald, kraftfoderanlæg, gylletank, 1 vandingsmaskine og udendørs plansiloer til ensilage. På gården er ansat 2 faste medarbejdere. På gårdens areal er der en fredet gravhøj.ÅLBORGVEJ 192, LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699101.NIELS LARSEN MØLLER, gårdejer, født den 13.-5.-1930, søn af Søren Møller, Aalestrup, gift med Ulla Bisgaard, født den 22.-11.- 1931, datter af Andreas Bisgaard, Bystrup. Parret har børnene: Lars, født den 2.-8.-1959 og Anders, født den 2.-4.-1962.U.M. er graver og kirketjener ved Pederstrup Kirke.N.L.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er kirkesanger i Løvel og Rødding kirker. Han overtog gårdenden 1.-10.-1958 fra Viggo Mogensen.Matr. nr. 2f m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Areal 15,5 ha., heraf 4 ha. eng-Stuehuset er opført 1914, stald og lade ligeledes 1914 og fjerkræhusene 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til høst.
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Matr. nr. 5æ m.fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal

ÅLBORGVEJ 196, "KAPHØJ- GAARD", LØVEL, 8830 TJELE, tlf. 06-699343.OLE EGEHOLM KUHR, gårdejer, født den 17.-6.-1947, søn af Johannes Egeholm Kuhr, Løvel. O.E.K. har været på Asmildklo- ster Landbrugssskole, han er i bestyrelsen for Jutland Slagterierne. Han overtog halvdelen af gården den 1.-1.-1987, resten ejes stadig af faderen, Johannes Egeholm Kuhr.85 ha., heraf 9 ha. eng og 3 ha.skov og mose.Stuehuset er opført 1860 og ombygget 1954, der er en del ældre staldbygninger samt en lade opført i 1951, kostald 1961, svinestalde 1971 og 1976 samt maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion på 85 søer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg, foderblandeanlæg, vandingsmaskine og korntørringsanlæg med siloer.ÅLBORGVEJ 204, "THORSAGER- GAARD", ÅSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699065.TAGE LASSEN, gårdejer, født den 3.-2.-1930, søn af Verner Lassen, Åstrup, gift med Elly Frantzen, født den 5.-7.-1932, datter af Charles Frantzen, Målev. Parret har børnene: Jørgen, født den 4.-9.-1952, Villy, født den 10.-11.1953, Tonny, født den 6.-11.-1954, Palle, født den 28.-12.-1957, Karsten, født den 2.-6.-1964 og Verner, født den 20.-12.-1965.T.L. er i repræsentantskabet for Viborg Landboforening. Han overtog gården i november 1963 fra sin far, Verner Lassen, nuværende ejer er 3. generation.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 560.600. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 3 ha. skov og 14,8 ha. eng.Stuehuset er opført 1957, stald 1900, lade 1925, maskinhus og siloanlæg 1974-1978, løsdriftstald 1976 og 2 minkhaller fra 1982. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 køer og 50 stk. opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 10 søer, slagtesvinene opfedes. Pelsdyrproduktionen er på 50 minktæver og 50 sølv- og blåræve, desuden er der 20 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 højtrykspresser, malkestald, 1 vandingsmaskine, korntørringsanlæg med siloer samt plansilo til ensilage og halmfyr. Ejendommen ejes og drives sammen med sønnen, Palle.ÅLBORGVEJ 206, ÅSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699161.ALLAN INGEMANN LAUSTSEN, landmand, født den 6.-8.-1960, søn af Bent Madsen, København, gift med Henny Nielsen, født den 20.-10.-1961, datter af Niels Peter Nielsen, Skringstrup. Parret har sønnen Lennart, født den 3.-4.-1987.H.L. er speceialarbejder.
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traktorer, 1 slamsuger, 1 skårlægger, 1 presser, 1 halmfyr.

Allan I. Laustsen er maskinarbejder, han driver maskinstation på deltid fra ejendommen, som han overtog den 1.-8.-1984 fra Johannes Bundgaard.Matr. nr. 4e. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 17.200. Areal 4,9 ha.Stuehuset er opført 1900, om- og tilbygget 1978, maskinhus og stald er opført 1986 og tilbygget 1987. Gården drives med en am- mekobesætning. Der findes 2 ballevogn, 1 vandingsmaskine og
ÅLBORGVEJ 214, "ØSTERGAARD", PEDERSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699218.GRETHE og KLEMMING FYLL- GRAF, gårdejere. K.F. er født den 2.-8.-1942, søn af Svend Fyll- graff, Møldrup, gift med Grethe Daugbjerg, født den 26.-2.-1946, datter af Jens Daugbjerg, Sejbæk. Parret har børnene: Kaj, født den 10.-7.-1968, Pia, født den 10.-11.- 1969, Ole, født den 24.-6.-1971, Charlotte, født den 28.-9.-1974 og Susanne, født den 8.-2.-1980. G.F. er køkkenassistent i Viborg.K.F. overtog gården den l.-l 1.-1969 fra sin far, Svend Fyllgraf.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 450.000. Areal 57,5 ha., heraf 15 ha. eng og 4 ha. skov. Desuden er der forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført 1919 og ombygget 1972, maskinhus opført 1970, stald 1973 og 1976 samt lade 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 køer og 90 stk. opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 25 søer, desuden er der 11 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, 1 gylletank, 1 vandingsmaskine samt udendørs plansiloer til ensilage. Gården drives sammen med Ålborgvej 175.ÅSTRUPVEJ 3, "D ALBÆKG A ARD", ÅSTRUP, 8830 TJELE, tlf. 06-699038. TORBEN HOUGAARD, bonde, søn af Kristen Hougaard, Vellev, gift med Signe Skov, datter af Niels Kr. Skov, Rødding. Parret har børnene: Inge og Kirsten.S.H. arbejder som ekspeditrice.T.H. har været på Langelands Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1963 fra Kr. Kristiansen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.825.000. Areal 98,6 ha., heraf tilkøbt 18,6 ha., der er 40 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, staldene 1964-1980, lade 1976, den gamle stald er ombygget til maskinhus i 1970. Gården drives med en kødkvægsbesætning på 55 køer + opdræt, alle af racen Dansk Blåhvidt kvæg. Der findes 3 traktorer, udmugningsanlæg, sengestald, gylletank og korntørringsanlæg med plansiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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E.N. overtog gården i foråret 1966 fra Thorvald havde været i 175 år.

ÅSTRUPVEJ 5, "ENGHOLM", Å- STRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 699159.EVALD NIELSEN, gårdejer, født den 3.-2.-1937, søn af Johannes Nielsen, Gettrup, gift med Agnethe Sørensen, født den 12.-5.- 1938, datter af Søren Sørensen, Svenstrup. Parret har børnene: Johannes, født den 6.-3.-1959, Margrethe, født den 7.-2.-1962 og Anne Marie, født den 2.-8.- 1966.Thougaard, i hvis familie gårdenMatr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 556.500. Areal 76,5 ha., heraf 7,8 ha. skov og 22 ha. eng. Desuden er der forpagtet 17,6 ha.Stuehuset er opført 1919 og løbende restaureret, stald og lade er opført omkring 1900, kostald 1958, maskinhus og roehus 1977, spaltestald 1975 og garage 1920 og 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 køer og 140 stk. opdræt, alle af racen DRK. Svineproduktionen er på 25 søer, smågrisene sælges som torvegrise, desuden er der 8 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg, udmugningsanlæg og korntørringsanlæg med plansilo. På gården bliver der også drevet hareopdræt, der er ialt 12 stk., der er 1 fast fodermester ansat. Sønnen, Johannes Nielsen, har halvpart i gården. På gårdens arealer er gravhøjen "Dronninghøj".ÅSTRUPVEJ 7, "TORNDAL", Å- STRUP, 8830 TJELE, tlf. 06- 699145.ANDERS KALLESTRUP, gårdejer, født den 5.-12.-1922, søn af Samuel Kallestrup, Vrå, gift med Rigmor Feldballe, født den 20.-8.- 1927, datter af Peder Feldballe, Rønde. Parret har børnene: Bente, født den 2.-2.-1950, Margrethe, født den 22.-3.-1953 og Thorkild, født den 18.-8.-1960. A.K. har været bestyrer på Aga- thelund i 22 år, Åstrupvej 2. Han overtog gården i november 1948 fra Jørgen Jørgensen.Matr. nr. 3d m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 197.800. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 15 ha. eng og 3 ha. plantage.Stuehuset er opført 1912, renoveret og ombygget 1977, stald og lade opført 1945, ny stald og maskinhus 1979. Jorden er lejet ud.



-363-BJERRINGBRO og OMEGNS LANDBOFORENING holdt stiftende generalforsamling den 31. januar 1911, ca. 500 af egnens landmænd blev foreningens første medlemmer. Målet var, at få den faglige rådgivning placeret helt tæt på egnens bønder.Det lykkedes dengang, og blev forstærket i 1938, ved køb af Møllevang og senere ved opførelsen af Konsulentgaarden.

KONSULENTGAARDEN I BJERRINGBRO.



-364-KONSULENTGAARDEN I BJERRINGBRO.I 1938 - altså for 50 år siden - ønskede ejeren af Møllevang, beliggende lidt uden for Bjerringbro, ad vejen mod Bjerring og Tange, at sælge ejendommen, der var på ca. 20 tdr. land.Der skulle handles hurtigt, og tre af egnens fremsynede landmænd, gdr. P.M. Pedersen, Maagaarden i Gerning, gdr. Jørgen Pedersen, Højholt i Gullev og landboforeningens formand, gdr. Chr. From, Himmestrup, købte den for kr. 20.100. Der indestod et lån i Kreditforeningen på kr. 14.000 og resten, de kr. 6.100 lånte de 3 dristige mænd.Formålet med købet var at sikre ejendommen for Landboforeningen. Den daværende planteavlskonsulent, N.P. Johansen, boede i Tange på en ejendom, han havde for- pagtet af Gudenaacentralen. Nu blev der mulighed for, at han kunne flytte til Bjerringbro og således være lettere at træffe for medlemmerne, når de alligevel var til den ugentlige torve- eller markedsdag om tirsdagen i Bjerringbro.Ved den kommende generalforsamling i foreningen accepterede medlemmerne så købet - med megen betænkelighed. De 3 købere måtte fortsat garantere for lånet, det kunne forening og medlemmer ikke påtage sig! Ingen anede dengang, at hermed var grunden til Landboforeningens velstand lagt.Som årene skred frem afhændedes arealet til byggegrunde og ved mageskifte erhvervedes et areal nord for landevejen. Her var i mange år dyrskueplads og markedshallen flyttede herud og fungerede i sine sidste år. Landboforeningen har nu kun tilbage det areal, hvorpå Konsulentgaarden opførtes i 1962 og udvidedes i 1973. De oprindelige bygninger var afhændet allerede i 1953 efter en overgang at have huset egnens første tyrestation med kunstig sædoverføring.Allerede dengang var det Chr. Froms tanke, at der skulle opføres en såkaldt konsulentgård med kontorer og evt. bolig for foreningens konsulenter. Men det var en ide, han måtte slås for mange gange frem til 1962, hvor det endelig lykkedes at samle et flertal herfor på generalforsamlingen - med megen betænkelighed! Man accepterede en "skrabet model" til kr. 186.000. Arbejdet kom hurtigt i god gænge med kontorer til foreningens daværende 3 konsulenter samt med kursus og undervisningslokale for unge landmænd. Desuden var der en bolig, der dog blev udlejet.I løbet af få år voksede arbejdet og opgaverne, der udførtes fra Konsulentgaarden, idet der efterhånden blev etableret samarbejde med naboforeningerne, så pladsen blev for trang. I 1973 tog man en ny fløj i brug. Den kostede godt kr. 500.000 og rummede i kælderetagen et udmærket mødelokale med plads til 100 mennesker samt køkken og arkivlokaler. I stueetagen placeredes regnskabsafdelingen i et kontorlandskab og på første sal fik den voksende svineproduktionsafdeling sin plads, mens planteavlskontoret besatte den gamle afdeling. Alle kontorer er nu forsynet med moderne udstyr og teknik samt EDB-anlæg. Konsulentgaarden er centrum for en omfattende oplysnings- og kursusvirksomhed for 4 Landboforeninger og 4 Husmandskredse, men ejes fortsat af Bjerringbro Landboforening, men der er planer om et fælles ejerskab. Ialt betjenes der ca. 1.700 landmænd fra Konsulentgaarden, for svineproduktionen dog det dobbelte antal. Ialt er beskæftiget 10 agronomer, 7 teknikere og 12 kontorassistenter. Desuden har Svinekontrolforeningerne deres landskontor placeret i huset, ligesom husholdningskonsulent og landboretlig vejleder kan træffes efter aftale.En ny udvidelse er planlagt på baggrund af yderligere samarbejde foreningerne imellem. Men der er ingen tvivl om, at det var en god ide, der blev fostret i 1938.H.P.N.



-365-HAMMERSHØJ OG OMEGNS LANDBOFORENING.Den 22. september 1942 afholdtes på Hammershøj Kro et møde om opstart af en landboforening for Hammershøj og omegn. Som begrundelse for at starte en landboforening nævnte initiativtageren A. Møller Andersen, Kringelhovgaard, at afstanden til omliggende foreninger under de herskende forhold (2. verdenskrig) gjorde det vanskeligt for konsulenterne at nå ud i området, ligesom det var svært for omegnens landmænd at komme ind til byerne til landbrugsfaglige møder etc. På mødet blev udpeget en mand fra 13 "byer" omkring Hammershøj til at undersøge stemningen for en forening. Disse mødtes igen den 8. oktober og blev enige om at starte tegning af medlemmer til en forening. Kontingent blev fastsat til kr. 3,- plus kr-. 0,1.5 pr. kr. 1.000,-s ejendomsskyld. Man ville have tegnet mindst 200 medlemmer for at starte en forening. Den 17. november var der tegnet 288 medlemmer og den stiftende generalforsamling blev fastsat til den 7. december 1942.På den stiftende generalforsamling i Hammershøj Forsamlingshus blev der valgt en bestyrelse på 15 medlemmer. Formand blev A. Møller Andersen. Foreningen skulle starte sit virke den 1. januar 1943.Ved den stiftende generalforsamling blev der talt af landstingsmand Hauch.Den 31. januar 1943 ansatte foreningen sin første konsulent, som skulle dække alle fagområder: planteavl, husdyrbrug, landøkonomisk ungdomsarbejde, kartoffelkontrol o.m.a.Foreningen afholdt sit første dyrskue den 1. juli 1943. I foreningens første mange år var dyrskuet centralt placeret i foreningens arbejde. Sidste dyrskue blev afholdt i 1970. Enkelte år har det været aflyst på grund af mund- og klovsyge.Medlemstal gennem tiderne. Ved stiftelsen tegnedes der 288 medlemmer. I 1945 var der 454 medlemmer, i 1958 391 og i 1988 260 medlemmer i foreningen.Landboforeningen og husmandskredsene. I 1949 henvendte egnens 3 husmandskredse sig til landboforeningen om et samarbejde. Efter 2 års modningstid, blev dette samarbejde ført ud i livet med en aftale, som blev indgået den 28. marts 1951. Der blev nedsat fælles udvalg, man havde fælles konsulenthold, således at husmandskredsene ansatte planteavlskonsulenten, mens landboforeningen ansatte husdyrbrugs- og ungdomskonsulenten. Dyrskue og øvrige arrangementer blev fælles. Denne aftale har på forbilledlig vis fungeret siden.Arrangementer: I 1952 kunne der ikke holdes dyrskue på grund af M.K. Som erstatning for dyrskuefesten opførte lokale aktører et skuespil: "Jens Erlings 30-års fødselsdag.", som var forfattet af bestyrelsesmedlem Th. Mølholm. Der kom 500 til forestillingen og der måtte en gentagelse til på grund af, at mange gik forgæves første aften. Gennem tiderne har foreningen købt flere teaterforestillinger til byen. Efter forestillingen var der gerne dans.De faglige møder har også gennem årene haft god søgning. Ved nytårsmødet den 9. januar 1954 talte således forstander Dons Christensen for 500 tilhørere. I nyere tid har godsejer Juncker samlet ca. 200 tilhørere.Den nuværende rådgivning. Fra 1974 overgik planteavlsrådgivningen til kontoret på Konsulentgaarden i Bjerringbro. Der blev så oprettet en "Ren" regnskabsafdeling i Ørum. I 1976 deltes husdyrbrugsarbejdet med rådgivning om svin fra Bjerringbro og om kvæg fra Hammershøj.



-366-I 1977 oprettedes konsulentkontor på Randersvej 30. Dette kontor blev i 1982 flyttet til Baneskellet 3. Fra 1985 samledes regnskab og kvægbrug på Landbocentret, Baneskellet 3.I 1988 fungerer Ole Kjærgaard som regnskabskonsulent og Niels Toftegaard som kvægbrugskonsulent.Formænd for Hammershøj og Omegns Landboforening:A. Møller Andersen, Kringelhovgaard, Hammershøj Chr. Nielsen, Vorninggaard, Vorning ,Aage Skræp, Kringelhovgaard, Hammershøj Jens Conrad Jespersen, Aarup Kærgaard, Aarup Jørgen Lanng, Stenhøjgaard, Vorning Aage Koch-Jensen, Højmark, Tindbæk
1943-19551955-19591959-19611961-19731973-19851985-



-367-KJELLERUP og OMEGNS LANDBOFORENING.I 1866 vedtog en kreds af landmænd på Kjellerupegnen at danne en landboforening. Fra Silkeborg kom imidlertid en opfordring til at lade en forening omfatte et større område og ved et landbomøde i Silkeborg den 1. december ‘1866 blev vedtaget at lade foreningens område omfatte Silkeborg, Lysgård og Hids Herred.Foreningens love og vedtægter blev udarbejdet på Kjellerup Kro den 6. december 1866. Disse blev vedtaget på møder i Silkeborg den 15. december og i Kjellerup den 20. december og hermed var Silkeborg, Lysgård og Hids Herreds Landboforening dannet.Landboforeningens virksomhed var i begyndelsen en livlig afholdelse af møder, hvor der blev drøftet forskellige emner ved en lokal indleder. Der blev bl.a. drøftet, hvor modent kornet skulle være, før det blev høstet. Endvidere blev der rejst spørgsmål om dræning, plantning i almindelighed og navnlig om beboelsesstedet, om oprettelse af fattiggårde og de fattiges anbringelse derpå. Der oprettedes en forening til indkøb af kunstige gødninger.Allerede i sommeren 1867 blev der holdt dyrskue i Kjellerup og det har siden været en fast årlig begivenhed. Kun ganske enkelte år har dyrskuet måttet aflyses på grund af Mund- og Klovsyge.Ved Kjellerup Dyrskue i 1867 blev udbetalt 343 rigsdaler i præmier. Desuden indkøbte dyrskueudvalget redskaber til bortlodning for 250 rigsdaler.I 1872 havde foreningen 272 medlemmer, hvoraf 56 gav 2 rdl. i kontingent, mens de resterende gav 1 rdl.1890 blev Silkeborg Landboforening stiftet. Det var udtryk for en livligere landboforeningsvirksomhed, så man for det sydlige og østlige opland ville have sin egen forening. Det var dog først ved generalforsamling i 1905, man tog navneforandring og officielt fik navnet Kjellerup og Omegns Landboforening.I en årrække skilte Ans-området sig ud og dannede Ans Landboforening, men i 1974 gik denne forening igen ind i Kjellerup og Omegns Landboforening.Der er nu i 1989 i Landboforeningen 650 medlemmer og Kjellerupegnens Husmandsforening har 120 medlemmer.
Landboforeningens formænd.Det er bemærkelsesværdigt, at der kun har været 10 formænd i foreningens 123-årige historie. De fleste formænd har altså virket i en betydelig årrække, hvilket sikkert er et tegn på, der er blevet arbejdet roligt og solidt i foreningen gennem de mange år. Det er givetvis også betydelige mænd, som er blevet valgt til formandsposten:1. Frederik Friis, Duelundgård 1866-18882. H.J. Hansen, Marsvinslund 1888-19003. Sophus Friis, Duelundgård 1900-19124. Hans Jensen, Sjørslev 1912-19155. Niels Jacobsen, Hindbjerg 1915-19176. K. Røhr Lauritzen, Demstrupgård 1917-19437. Johs. Kristensen, Liselund 1943-19538. Ejnar Sørensen, Haurbak 1953-19759. Kresten Madsen, Sjørslev 1975-198510. Bent Lyngsø, Sjørslev 1985-



-368-DEN LANDBRUGSFAGLIGE UNGDOMSSKOLE.Det var i 1930'erne, den landbrugsfaglige undervisning for alvor kom i gang. Dengang var der mange unge mænd beskæftiget ved landbruget, og man maglede i høj grad egnede lokaler til undervisning. Desuden havde man ønske om at få indrettet kontorer for konsulenterne samt at få en bolig for en husdyrbrugskonsulent, som man ønskede at ansætte.Der blev indsamlet midler til byggeriet og egnens befolkning skænkede over halvdelen af byggesummen og Kjellerup Kommune gav byggegrunden.

Bygningen blev opført i 1939 i Skolegade i Kjellerup og fik navnet "Den landbrugsfag- lige Ungdomsskole".Der var egentlig 3 ejere af bygningen, nemlig Lysgård Husmandskreds, Kjellerup Husmandskreds og Kjellerup og Omegns Landboforening. Efter nogle år trak Lysgård Husmandskreds sig ud af ejerforholdet, da de efterhånden fik mere tilhørsforhold til Viborg området.



-369-LANDBRUGSCENTRET.Konsulentvirksomheden blev efterhåndet udvidet og der blev stærk mangel på kontorlokaler. Derfor besluttede man at bygge et nyt landbrugscenter og Den landbrugsfaglige Ungdomsskole blev solgt til Kjellerup Kommune. Det er det nuværende bibliotek.I handelen indgik byggepladsen til et nyt landbrugscenter på Sandgårdsvej 14 og den nye bygning kom til at ligge så praktisk, at der er direkte afgang til en festplads (dyrskuepladsen).

Fra 1. september 1967 flyttede den landbrugsfaglige virksomhed i den ny bygning. Det er ikke alene en kontorbygning, men der er også mødelokaler, så de landbrugsfaglige foreninger kan holde alle deres fagmøder, bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og lignende i egne lokaler.Desuden virker mødelokalerne som forsamlingshus, så man lejer ud til andre foreninger, til private fester o.l. i den udstrækning, man ikke selv benytter lokalerne. Man har restaurationsbevilling på stedet. For nogle år siden var der igen mangel på kontorlokaler og der blev da foretaget en tilbygning til kontorfløjen, så der blev ca. dobbelt så meget kontorplads.Ejerforholdet ved Landbrugscentret er gennem årene blevet ændret, så det nu er Kjellerup og Omegns Landboforening, der ejer 90 % og Kjellerupegnens Husmandsforening de 10 %.Der er nu ca. 30 ansatte og det er økonomi- og regnskabsafdeling, der især er udvidet. Man fører for tiden regnskab for 550 landmænd, men der er naturligvis også kontorer for rådgivning ved de andre driftsgrene af landbruget. Kjellerup i april 1989 Viggo Pedersen.



-370-BJERRINGBRO HUSMANDSKREDSFORENING.Til varetagelse af de mindre jordbrugeres interesser har der indenfor Bjerringbro området været 7 lokale husmandsforeninger - Bjerringbro, Hjorthede, Lee, Løvskal-Tindbæk, Mammen, Sahl-Nøddelund-Gullev og Vindum.Disse var sluttet sammen i Bjerringbro Husmandskreds, oprettet i 1910. Kredsens formand hed Hans P. Smidt, Lee, og han vedblev forøvrigt at være formand indtil 1938, hvor han døde 61 år gammel.I Ulstrup oprettedes Ulstrup Husmandskreds med lokalforeningerne Langå, Ulstrup og Helstrup. Ulstrup husmandskreds blev i 1970 sammenlagt med Bjerringbro, hvilket betyder, at navnet i dag er Bjerringbro-Ulstrup husmandskreds. Lokalforeningerne er i dag nedlagt bortset fra Bjerringbro og Ulstrup.Foreningsoprettelserne havde til formål at yde hjælp og støtte til vejledning i planteavl og husdyrbrug og afholdelse af foredrag for medlemmerne.I de første år efter foreningsoprettelserne var det faglige arbejde mest præget gennem konkurrencer om kvægbrug og markbrug og afholdelse af lokale dyrskuer bl.a. i samarbejde med landboforeningerne. Det faglige arbejde, som vi kender det i dag, begyndte først på et senere tidspunkt. Man påbegyndte i stedet et samarbejde indenfor Viborg Amt først og fremmest indenfor husdyrbrugsområdet, hvor man tilsluttede sig i 1945. Jens Esp Sørensen havde der arbejdet som husdyrbrugskonsulent siden 1940. I 1946 besluttede man sig til selv at ansætte en planteavlskonsulent. Her ansættes Svend Højer Pedersen. - Dette samarbejde blev kortvarigt, da han allerede året efter opsagde sin stilling og fik plads i Bjerringbro Lokalforening. I stedet ansættes H.P. Nielsen fra 1. april 1946. Han virkede da indtil 1954 alene som konsulent for husmandsforeningerne og fra 1954 tillige også for Langå Landboforening. I 1971 kom Bjerringbro Landboforening med i planteavlsarbejdet. Dette arbejde samledes nu på Konsulentgården med et yderligere samarbejde fra 1974 med Hammershøj Landboforening og Viborg Amts Østre Husmandsforening og i 1985 Kjellerup Landboforening og Husmandsforening.Med hensyn til husdyrbrugsarbejdet var husmandskredsen helt frem til 1971 organiseret i et samarbejde med de øvrige husmandsforeninger i Viborg Amt, både i avls- og fodringsspørgsmål.I 1972 blev Bjerringbro Landboforening og husmandskredsen enige om at lade fodringsvejledningen omfatte et fælles samarbejde. Dette førte videre til at man fra 1. januar 1978 delte fodringsvejledningen i kvæg og svin.Indenfor kvægbrugsrådgivningen varetages fodringsvejledningen fra landbocenteret i Hammershøj medens avlsarbejdet og ydelseskontrollen sker i et samarbejde med Viborgegnen.Rådgivningen i svineproduktion sker ligeledes i samarbejde med de øvrige naboforeninger.Medens de ovenfor nævnte faglige områder på et relativt tidligt tidspunkt blev til og blev udbygget med udvalg i samarbejde med landboforeningerne har regnskabsarbejdet helt frem til 1975 foregået under et udvalg fra husmandsforeningernes medlemmer. Allerede den 1. april 1941 dannede husmændene en regnskabsforening. Tre år forinden havde kontrolassistent Hans Jensen startet på privat basis. Han blev da ansat som konsulent, bl.a. fordi man ønskede regnskabsarbejdet sat i system og det nu kunne lade sig gøre at få statstilskud til ansættelsen.Arbejdet foregik i begyndelsen på Hans Jensens private bopæl. I 1975 købte foreningen Hovedgaden 5 i Ulstrup og ansatte samtidig yderligere en konsulent.
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Regnskabsforeningen består i dag af et interessentskab mellem Langå Landboforening (indtrådte i 1975), Houlbjerg Husmandskreds og Bjerringbro-LJlstrup Husmandskreds.Ove Madsen.
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