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Brund by, Hillerslev sogn og herred 
 
Gård i Brund, gl. no 1., ny matrikel no 1 
Kommissionsmatrikel.1661/62, hartkorn 12.6., ejer Ørum, bruger Lars Jørgensen 
matrikel 1664, hartkorn 10.4., ejer Ørum, bruger Lars Jørgensen 
matrikel 1688 no 1, hk. 9.6.2.2. ejer Ørum, før hk. 10.4., bruger Lars Jørgensen 
matrikel 1688b, no 1 hartkorn 9.6.2.2., ejer Ørum, bruger nu Anders Jensen 
matrikel 1688c, no 1, hartkorn 9.6.2.2., ejer Råstrup, bruger Anders Jacobsen 
1760,1771,1774,1777, Råstrup jordebog. Brund by, hk. 9.6.2.2., bruger Anders Thomsen  
1778, jordebog. Råstrup, Brund, hk. 9.6.2.2., bruger Anders Thomsen  
hartkornsspecif ikation 1789 no 10, hk. 9.6.2.2., ejer Råstrup, bruger Anders Thomsen Brogård 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 9.6.2.2., ny matr. no 1, hk. 8.5.0.2½, ejer Christen Tang 
 
matr.1664 Lars Jørgensen Østerild,Vesterg. Tingbog 1667 ff.  mor Johanne Larsdt.  
  ~Volborg Nielsdt.(barnløs)   Tingbog 1681,1689,1700 
  e Karen Jensdt. Brund    far J Christen Kåstrup 
Tingbog 1667 er han i retten på s in mors vegne, ang. hendes kirketiende og fremstiller sin bror Mikkel Jørgensen  
Tingbog 1681 Jens Jensen får fuldmagt fra sl. Jens Nielsens børn i Kløv for arv efter Lars Jørgensens hustru i Brund Volborg Nielsdt., der er deres faster. ( der er en del andre 
arvinger). 1689 vidner Lars Jørgensen i Brund i en sag om eng til Jens Christensen Kåstrup og sønners gård. Lars Jørgensen har været i Brund i 38 år og hans sl. kones mor Anne 
Jensdt. har berettet det samme som vidnerne i sagen, hun mindes 70 år tilbage 
 
matr.1688b Anders Jensen 
 
matr.1688c Anders Jacobsen    Råstrup skifteprotokol v. afståelse til Chr. Christensen 
 
1725 Råstrup Christen Christensen Kåstrup    Anders Jacobsen, 2/3 af hk, resten e. † 
  e. Ingeborg Jensdt.Munk 29 Brund    far J Nielsen Munk  
  |-Sidsel Christensdt. 55 
 
1758 Råstrup Anders Thomsen Brogård 34 Kjelstrup  HH1807 Chr. Chrsen Kåstrup †,  far T Larsen Brog. 
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      ægter enke  
  ~Ingeborg Jensdt.Munk† før 1801-se ovenfor 
  |-Christen Andersen, Skinnerup 59  HH1807 
  |-Karen Andersdt. 61 
  |-Thomas Andersen 63 
  |-Anne Andersdt. 75   
folketælling 1787, 3. fm 
Anders Thomsen (Brogård), 54 år, ~1.g. 
~Ingeborg Jensdt., 59 år, ~2.g. 
|-Christen Andersen, 28 år 
|-Karen Andersdt., 26 år 
|-Thomas Andersen, 24 år 
|-Jens Christian, 20 år 
|-Anne Andersdt., 12 år 
desuden hendes dt. af 1. ægteskab 
|-Sidsel Christensdt., 32 år 
 
1790 skøde Jens Christian Andersen ~1799 67 her HH1807/940 
  e.Maren Pedersdt.Oddershede † 1864 78 Kåstrup    far P Chrsen Oddershede 
  |-Anders Jensen 01 
  |-Niels Christian Jensen 04 
  |-Else Jensdt.~Bertel Pedersen, Brund  07 
Nævnt i skiftet, enkens lavværge Peder (Christensen Oddershede i Kåstrup (hendes far) 
Formynder for børnene, deres farbror Christen Andersen, gmd. i Skinnerup Havreland, samt 
købekontrakt af 1790, hk 9.6.2.2., hans fars beboede gård, Anders Thomsen. 
folketælling, Brund 1801, 11 fm. 
Jens Christian Andersen 35 år, bonde og gårdbeboer 
~Maren Pedersdt. 22 år 
Anders Thomsen, mandens far 67 år, enk e 1.g. 
3 tjenestefolk, Anders Pedersen 29 år 
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Mikkel Pedersen, 11 år og Anne Pedersdt. 29 år 
 
1807  Christen Andersen Tange ~1807 77 St. Hill   ægtet enken i gården far A Christensen Tange 
  ~Maren Pedersdt. Oddershede- se ovenfor 
  |-Jens Christian Christensen Tange, der overtog gården 
  |-Anders †1737, 25 år gl. 
Familien Tange og gården “Søndergård” i Brund er nærmere beskrevet af Marie Kilsgård i “ Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev og Kåstrup sogne” no 1. og no 4, “Søndergård”, 
Østerengvej 13 og “Tangesminde”, Østerengvej 4. 
Iflg. skøde og panteregister 1823-46, Brund fol. 101 udskrives der skøde 1794 til Jens Christian Andersen hk. 9.6.2.2., endvidere skal han af Ullerupgårds ejer have tilkøbt hk. 
0.3.0.2.( huset no 15, se nedenfor 
Ejerliste, hk 9.6.2.2., fol. 101 
Anmærkning: Jens Christian Andersen skal have købt det af Lorents Chr. Shiønning på Råstrup 14.6. 1794 samt 3 skp. 2 alb. af Marcussen: 
1790 købekontr. Jens Christian Andersen, hk. 9.6.2.2. 
1794 skøde til do. 
1807 skifte Maren Pedersdt.s adkomst som enke efter Jens Christian Andersen 
1834 afkald Bertel Pedersen, Brund for sin hustru Else Jensdt., arv efter hendes forældre Jens Chr. Andersen og hustru i Brund 
 
Folketælling Brund 1834, en gård 
Christen Andersen Tunge, 56 år, gårdmand 
~Maren Pedersdt., 56 år 
|-Anders Christensen 21 år 
|-Ingeborg ndersdt. 20 år 
|-Peder Christensen 20 år 
|-Marie Christensdt. 15 år 
|-Karen Marie Christensdt. 7 år 
Hans Andersen 26 år, tjenestekarl 
1838 attest Christen Andersen Tanges adkomst if l. vielsesattest fremlagt 1838 
1843 kontrakt  Christen Andersen Tange aftægt hos sønnen Jens Christian Christensens (uds lettet m. dødsatt 1872 
 
1843 skøde Jens Christian Christensen, Tange, gården hk. 9.6.2.2. - frasolgt matr. no 1b hk. 4.1.1.1¾, rest ny hk 4.3.3.3¾, ny matr. no 1a 
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folketælling Brund 1845 en gård 
Jens Christian Tange 08 her 
~Kristine Pedersdt. 20 i sognet 
|-Christen Jensen 43 
Christen Tange, aftægtsmand hos sin søn 78 i sognet 
~Maren Pedersdt. 78 Kåstrup 
Marie Christensdt., tjenestefolk 19 i sognet 
Maren Andersdt., do 28 i sognet 
Peder Christensen, do gift 16 i sognet 
Rasmus Andersen, do gift 15 Stagstup 
1854 skøde do fra Jesper Thomsen i Kåstrup, en udstykket parcel no 6 hk. 1 fjk?, forenes med no 1 i Brund 
1855 skøde do., fra Christen Jensen i Kåstrup, parcel 5k af sælgers gård hk. 0.0.1.1½, forenes med no 6 i Brund 
Ved folketælling 1860, Brund, en gård boede Jens Christian Christensen Tange og Christiane Pedersdt., med børnen 
Christen Jensen, 17 år - Dorthe Jensen 15 år - Anders Jensen 13 år,Peder Smed Jensen 9 år - Maren Oddershede Jensen 7 år - Ingeborg Jensen 5 år og Christen Oddershede Jensen 
1 år. 
Maren Oddershede Pedersdt., 84 år, enke, født i Kåstrup, mandens mor 
og en tjenestedreng Peder Oddershede Nielsen 16 år, født i sognet. 
Folketælling, Brund 1880, en gård 
Jens Christian Jensen Tange, 71 år, født i sognet, gårdejer 
~Kristiane Pedersen, 59 år, født i sognet 
|-Peder Smed Jensen, 29 år 
|-Christen Oddershede Jensen, 20 år 
|-Elvine Jensen 18 år 
|-Karoline Jensen 16 år 
Anders Christian Jensen 21 år, født i Bedsted, tjenestefolk 
Jeppe Pedersen, 14 år, født i Sennels, tjenestefolk 
fol. 558 ( nyt register fol. 602) 
 
1888 skøde Frederik Nikolaj Nielsen matr. no 1b i Brund hk. 4.1.1.1¾ med bygninger - aftægt til sælger Jens Chris tian Christensen Tange og hustru Kristiane Pedersen. 
1888 skøde do., no 1a i Brund, hovedparcel, hk. 4.3.3.¾ (1k 0.1.2.2. frasolgt)  
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1889 skøde Christen Jensen Tange, gården 1a hk. 4.3.3.¾ - magesksifteskøde fra Frederik Nikolaj Nielsen - aftægt til Christen Jensen Tange 
Folketælling Brund 1890, en gård 
Christen Tange Jensen, 46 år, født i Brund, gårdejer 
~Marie Nielsen, 36 år, født i Skinnerup 
|-Jens Chr. Christensen Tange, 12 år, født i Sennels 
|-Carl Christensen Tange, 5 år, født i Sennels 
|-Kristiane Christensen Tange, 14 år, født i Sennels 
|-Maren Christensen Tange, 10 år, født i Sennels 
|-Ingeborg Christensen Tange, 3 år, født i Sennels 
|-Severine Christensen Tange, 1 år, født i Sennels 
Mikkel Chr. Mikkelsen, 64 år, ugift, født Nørhå, tjenestetyende 
Folketælling Brund 1921 
Christen Tange, født 1844 i Hillerslev sogn 
~Marie Tange, født 1858 i Skinnerup, ankom 1886 fra Sennels 
Martinus Tange, født 1893, Hillerslev sogn 
Jens Christian Dahl, født 1900 Ø. Jølby, ankommet 1920 fra Østrild 
Niels Marius Sørensen, født 1886 i Horsens, ankommet 1919 fra Thisted 
Marie Ørgård, født 1900 Hillerslev 
 
Realregister 1846-1970 fol. 601, matr. no 1a 4.2.0.1¾ ( 1i , 1f frasolgt 1949) 
1924 skøde Martinus Christensen Tange, søn, no 1a med bygninger 
1928 skøde do., 1d 1 album - fra Christen Pedersen Møller 
1933 skøde do., no 18, hk.0.1.3.¼ - fra fol 717, fogedskøde ( skøde opført u. hus no 18) 
1949 skøde do., 1h 0.7.1.½ - fra Chr. M. Christensen  
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Tange, Martinus Christensen, gdr. Brun, født 23 marts 1893 i Brund, søn af gdr. Chr. Tange Jensen, Brund. Gift med Dagmar Tange, født Hove 7. marts 1901 i Kelstrup, datter af 
gdr. Niels Vestergård Hove. Gårdens navn er “Tangesminde”, den har været i slægtens eje fra ca. 1848 og blev ombygget 1923. Samme år overtog Tange gården. Der var da 
opdyrket 52 tdr. land, det samme som nu. Ejedomssklyd kr. 52000, grundskyld kr. 20000. Besætningen var ved overtagelsen 5 heste, 8 køer, 12 ungkvæg og 8 svin, mod nu 6 heste, 
15 køer, 20 ungkvæg og 60 svin. Tange er uddannet ved landbruget, har været i bestyrelsen for Hillerslev Mejeri, er sogneassistent i landboforeningen, 
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1953 skøde Chr. Hove Tange, 1a 3.1.2.¾, 1h, samt no 18 
1967 udgør 1a, inc l. 1h, 18 hk. 5.2.2.1½ 
1973 1a 30ha 4060 m², 1k 2 ha 9620m² 
Adresse 2003, Østerengvej 4, ejer Jesper Kolding Tange 
 
Gården, matrikel 1b, Brund 
Realregister 1845-1970 fol. 602, matr. 1b 4.1.1.1¾ 
anm. se 105q Thisted markjorder)        
1888 skøde Frederik Nikolaj Nielsen 1b med bygninger - fra Jens Chr. Christensen Tange med aftægt 
1888 skøde do, 1a, fra Jens Chr. Christensen Tange. - frasolgt 1889 til Christen Jensen Tange,- se 1a 
 
1925 skøde Peder Dusenius Christensen Tange, 1b 
 
1927 skøde Christen Peder Jensen Møller, samme ejendom 
 
1929 skøde Poul Peter Poulsen Sønderskov, samme ejendom 
 
1949 skøde Christen M. Christensen, Lerpøtter, no 1b hk 1.7.1.¼ - se tillige Thisted markjorder fol. 912 
Realregister 1846-1970 fol. 724, 1b hk 1.7.1.¼,  
1949 skøde do., matr. 1f, hk 1.0.2.0. - fra Martinus Tange 
 
1949 skøde Christen Åge Christensen 1b, 1f  
 
1952 skøde     Thomas Andersen Bugge, 1b, 1f  
 
1958 skøde Niels Vestergård Hove Tange, 1b, 1f. 
1962 skøde do., no 19a hk.0.2.0.¼ ( skelforandring 1969) 
1970 skøde do., 4’l  0.1.1.1¼ 
( fra ejendommen solgt 1g 0.1.3.1½, 1h 0.7.1.1½ - 1970 udgør 1b (sammenlagt) 2.7.3.¼ 
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nyt tingbogsblad 1973, 1b 
 
En gård i Brund, gl. no 3,  ( en del af gl. no 3 og no 12, bliver ny matrikel no 2). 
Kommis ionsmatrikel 1661/62, hartkorn 12.6. ejer Ørum, bruger Jens Jensen, Jacob Madsen 
matrikel 1664, hartkorn 10.4., ejer Ørum, bruger Jens Jensen, Jacob Madsen og Niels Nielsen* 
matrikel 1688  no 3, hk. 9.4.3.0.,  ejet af Ørum, brugt af Jens Jensen og Jacob Madsen (fællesfæstere - hvordan deles gården s iden.? 
matrikel 1688b no 3, hk. 9.4.3.0., ejer Ørum, bruger Jens Jensen og Jens Christensen (fællesfæstere) 
matrikel 1688c no 3, hk. 9.4.3.0, ejer Nørre Ullerupgård, bruger Jens Jensen og Jens Christensen 
1757 og 1759, jordebog Tandrup og Koustrup: af no 3 og no 12 bruger Niels Christensen hk. 6.5.0.1. - se Østergård 
( no 12 = eng hk. 2.5.2.0., rest til no 3 hk. 3.7.3.2. = rest af no 3 = hk. 5.4.3.2., hvor går dette hk videre?) 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, u/no hk. 6.5.0.1., bruger Niels Kortegård 
hartkornsspecif ikation 1789 no 5, hk- 6.5.0.1., ejer Ullerupgård, bruger Niels Kortegård 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 6.5.0.1., ny matr. no 2, hk. 6.1.1.1., ejer og bruger Jens Munk - nu Christen Clausen 
 
Før 1655 1.del Jens Jensen - ældste,† 1683,68 år   Tingbog 1683 22.5. s l. Jens Jensens sønner Peder og Jens tilbydes 3 høveder, der var udlagt  
  ~Maren Pedersdt., † 1682   for kirketiende i deres fars bo. Ældste Jens Jensen omtalt 1667-1683. 
  |-Peder Jensen i no 4? 59  Tingbog 1688 Brødrene Peder og Niels har gravet tørv ulovligt i Kanstrups udmark tillige 
  |-Jens Jensen, her i gården 55  med Peder Jensens søn . 1697 tiltales Peder Jensens søn Jens Pedersen for ukvemsord mod 
  |-Niels Jensen   en nabo. 
 
matr. 1688b 1.del  
  Jens Jensen - yngste 55 her U1726.1/25 - barnløs 
  ~Inger Jacobsdt.(~Hill.1684) 39 
  e, Maren Nielsdt.- barnløs     lavværge Niels Munk 
 
matr. 1662 2.del  
  Jacob Madsen, †1683,70 år (90?)   Tingbog 1674 
  |-Mikkel i Brund~Maren Jensdt./1685) 55  Tingbog 1685, Maren Jensdts. forældre: Jens Christensen og Maren Pedersdt. i Hillerslev. 
Peder Nielsen Kortegård i Hillerslev får afkald fra Mikkel Jacobsen på sin hustrus vegne, arv efter hendes forældre.  
Tingbog 1677, hvor Mikkel Jacobsen var hjemme hos sin far fra Mikkelsdag til Alle Helgenes Dag, men ikke set der før pengeskat til soldater blev påbudt. Da var han hjemme, indtil 



Hillerslev sogn, Brund by, gårde og huse ca. 1660 - 1970 
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster familieforhold   
 

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspec ificationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser, hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmateriale t 

8 

der gik rygter om en ny soldaterudskrivning. Jacob Madsen ville befr i sin søn for udskrivningen ved at sige at sønnen endnu ikke havde været til alters, skønt vidnerne mente han var 
22 år, den tid han skulle i lægdet, da mødte Jacob Madsen og bekræftede at sønnen nogen tid havde været hjemme. 
( hertil? Mads Jacobsen~1692 Maren Knudsdt.) 
 
matr.1688b Jens Christensen  
 
matr.1664, 3.del  
  Niels Nielsen, måske Niels Nielsen Munk, der bor i gl. no 11 (ny matr. no 3) - se der, bemærk at 1688 matriklen kun nævner 2 fæstere her til gården. 
 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 6.5.0.1., ny matrikel no 2 hk . 6.1.1.1., ejer og bruger Jens Munk -> Christen Clausen 
Hk. 6.5.0.1., bliver til Østergård i Brund 
 
Før 1756 Niels Christensen Kortegård 22 Kåstrup U1792.4/86 U1767.2/275,1762.2/194  far:Chr.Thomsen Korteg. 
  ~Anne Christensdt. 20 Brund U1792.4/58 U1768.2/281  far:Chr.Jensen 6.5.0.1. 
  |-Anne~Peder Jensen i Brund 49  U1799.4/259 
  |-Kirsten~Anders Thomsen Hvas, Bru 51  do 
  |-Karen~Anders Madsen, Sennels 54  do 
  |-Marie~Peder Bonch, Thisted 57  do 
  |-Maren~Th.Jespersen,Kjelstrup 58  do 
  |-Anne Katr ine~her i gården 60 
  |-Inger Marie~Jens Larsen, Thisted 62   
  |-Else Marie~Jens Jensen i Kløv 64 
  |-Christen i Kjelstrup~Inger Marie 48 U1799.4.259 
                         Jensdt. 
Ved folketællig 1787, Brund 9. fm. bor parret 
med børnene , Christen, Anne Katrine, , Else og Inger 
Desuden 2 tjenestefolk,  
Else Andersdt. 18 år 
Christen Nielsen 18 år 
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U1793  f.408 Jens Nielsen Munk 61 Brund HH1829/371 U1771.1/28 Niels Kortegård opladt far:N.Jensen Munk,m.4. 
  ~Anne Katrine Nielsdt. 60 her HH1823/59 
  |-Kirsten Jensdt. 93 
  |-Niels Jensen 95 
  |-Karen Jensdt. 96 
  |-Anne Marie Jensdt. 99 
Familien er på folketælling Brund 1801, udover familien er der 2 tjenestefolk,  Else Andersdt. 18 år, og Christen Nielsen 17 år. 
1802 f ik Jens Nielsen Munk skøde på ejendommen i forbindelse med udskiftningen, men allerede 1801 fik han gården Brandforsikret - protokol fol. 46, 17.8. “ En gård ejes og bebos 
af Jens Munk. 6.5.0.1. 
a. Stuehus i sønder, 14 fag, 9 alen dyb, dels eg, dels fyr undertømmer, fyrre oovertømmer. Dels murede, dels klinede væge, stråtag. Indrettet til 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. 
I stuen loft, vinduer og døre samt en jernbilægger kakkelovn. I bryggerset indmuret kobber kedel på 1 tdr. og jernplade i skorsten. Skorsten og bageoven i brændte sten. 
b. Nordre hus, 15 fag 11½ alen dyb, fyrre over og undertømmer, klinede vægge, stråtag, indrettet til lo, lade, stald og fæhus. 
c. Østre hus, ibygget laden v. nordre ende, 9 fag, 8 alen dyb, fyrre over og undertømmer. Klinede vægge, stråtag. Indrettet til lade og vognhus 
d. En brønd i gården med ..... og spand (må være et spil og spand), forsvarlig mod ildsvåde, og ej tilforn forsikret. 
Skøde og panteregister 1823 - 49, fol. 108: ny matr. no 2. 
1793  skøde  Jens Nielsen Munk på tiende til hans ifæstehavende gård, hk. 6.5.0.1.fra arvingerne efter Niels Christensen Kortegaard, Brund  
1802   skøde   do., fra justitsråd Marcussen (til. Ullerupgård)  hk. 6.5.0.1., 1250 rdl. 
 
1815 skøde  Den almindelige Enkekasse, auktionsskøde , Jens Nielsen Munks gård i Brund, hk. 6.5.0.1. 

 
1825  skøde   Christen Clausen, gården hk. 6.5.0.1. fra enkekassen 
1832  testam. Chr. Clausen og hustrus bestemmelse at sønnen Claus skal have gårdenm hk 6.5.0.1. m. bygninger m.m. 
( r idse i protokol. tekst tabtgået) 

Folketælling Brund 1834, en gård 
Christen Clausen 75 år, gårdmand 
~Johanne Andersdt. 67 år 
|-Claus Christensen 32 år 
Fortsat fol. 310, matr. no 2, hk. 6.1.1.1. ( solgt matr. 2b - rest 2a hk 5.6.3.2½) + matr. no 14 hk 0.3.0.2¾ 
folketælling Brund 1845 en gård 
Christen Clausen, 77 år, enke, født i Sønderhå 
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|-ClausChristensen, 43 år, bestyrer gården,født i Hurup 
Dorthe Kirstine Simonsdt., 41 år ugift, født i Thisted, tjenestefolk 
Christen Mik elsen, 25 år, do., født i Nors 
 
1847     kontr. Claus Christensen, aftægt til Anne Marie Christensdt. og 2 børn 
1850 attest Christen Clausen og hustru er †. testamente af 1832, adkomst for Claus Christensen, gården 6.5.0.1. 
 
1859 skøde Albinus Fjeldgård, købmand, gård no 2 i Brund nyt hk. 6.1.1.1., mageskifteskøde ( 0.2.1.1½ solgt fol. 153) 
 lejek. Peder Jensen Kløv på en del af no 2 - ophørt 1864 
folketælling Brund 1860, en gård 
Claus Christensen 54 år, ugift, født i Hurup, gårdmand 
Anne Marie Christensen, 54 år, enke, født i Hurup, hans søster 
Anders Christian Pedersen 22 år, født i sognet, tjenestekarl 
Dorthe Kirstine Sørensdt. 58 år, født i Thisted, husholderske. 
1864 skøde Albinus Fjeldgård, 7d 0.4.0.2¾, 7m 0.0.3.¾, fra Lars Munk ( en del solgt igen) 
 
1868 skøde Anders Ramsgård Jensen, no 2a 5.6.3.2½, 14 hk 0.3.0.2¾ med leje til Peder Kløv og aftægt til Anne Marie Christensen 
Folketælling Brund 1880, en gård 
Anders Jensen Ramsgård, 58 år, enke, født i Torsted, gårdejer 
Inger Marie Larsen, 14 år, født i Sennels, plejedt. 
Johanne Christensen, 37 år, ugift, født i sognet, husbestyrerinde 
Jørgen Larsen, 18 år, født i sognet, tjenestefolk 
Knud Andersen Nielsen, 15 år, født i sognet, tjenestefolk 
fortsat fol. 479 ( nyt register fol. 603) 
1871 tiendeskøde til matr. 2a 
Folketælling Brund 1890 
Anders Ramsgård Jensen, 66 år, enke, født i Torsted - gårdm. 
Johanne Christensen, 47 år, ugift, født i Hillerslev, - tyende 
Eline Thomsen, 17 år, født i Sennels, tyende 
Niels Pedersen, 35 år, ugift, født i Harring, tyende 
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Christian Andersen Christensen, 16 år, født i Nors, tyende 
 
Realregister 1846-1970, fol. 603 matr. 2a hk. 5.6.3.21 skelforandrirng 1957 33 ha.2.798, matr. no 14 hk. 0.3.2.0.1¾, skelforandring 1957 3 ha.188 
2a, hk. 5.6.3.2½ - skelforr. 1957 33 ha 2.798 

 
1909, adk. Jens Andersen matr. 2a med tiender og bygninger + no 14 - if lg. skifteattest 
 
1919 skøde Jens Neesgård, 2a og 13 
Folketælling Brund 1921 
Jens Neesgård, født 1875 i Snedsted, ankom 1919 fra Hundborg, gårdejer 
~Marie Neesgård, født 1872 i Hundborg, derfra 1919 
|-Johanne Neesgård, født 1901 i Hundborg 
|-Elise Neesgård, født 1903 i Hundborg 
|-Niels Neesgård, født 1905 i Skjoldborg, ankom 1919 fra Hundborg 
|-Christian Neesgård, født 1910 i Skjoldborg, ankom 1919 fra Hundborg 
|-Laura Neesgård, født 1911 i Tced, ankom hertil 1919 fra Hundborg 
|-Frederik Neesgård, født 1912 i Tved, ankom 1919 fra Hundborg 
~-Johannes Neesgård, født 1914 i Tved, fra Hundborg 1919 
|-Else Neesgård, født 1916 i Tved, ankom 1919 fra Hundborg 
|-Carl Neesgård, født 1917 i Hundborg, derfra 1919 
|-August Neesgård, født 1918 i Visby, 1919 fra Hundborg 
Christian Højstrup, født 1869 i Lild, ankom 1921 fra Sennels 
 
1922 skøde Christen Marcussen Kortbek, samme ejendom 
 
1927 skøde Jesper Christian Pedersen, samme ejendom 
 

1944 skøde Sigurd K. Sørensen, mejeriejer, Thisted.samme ejendom 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Bach, Sigurd Oddershede, bestyrer, Brund. Født 25. september 1913 i Thisted, søn af landmand Ole Bach. Gårdens navn er “Østergård!; den er ombygget 1912. Bach overtog driften 
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af gården 1. maj 1944, der er 62 tdr. land opdyrket. Ejendomsskyld kr. 64000, grundskyld kr. 37100. Besætningen var ved overtagelsen 5 heste, 18 køer, 32 ungkvæg og 4 svin, den 
er nu 7 heste, 20 køer, 20 ungkvæg og 75 svin. Bach er uddannet landmand og har været på  Vejlby Landbrugsskød 1939-1940. Gården ejes af mejeriejer S. L. Sørensen, mejeriet 
!Pasteur”, Thisted 
 
1947 skøde Harald Hvelplund, gårdejer.2a og 14 
adr. 2003, Brundvej 23, matr. 2a m.fl., Ebbe Kloster Hvelplund 
 
En gård i Brund gl. no 11, ny matrikel no 3.   
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 4.2., ejer Ørum, bruger Niels Nielsen - forarmet. 
matr ikel 1664 hartkorn 3.4., ejer Ørum, bruger Niels Nielsen 
matrikel 1688,  no 11 hartkorn 3.0.2.0., ejer Ørum, bruger Niels Nielsen Munk 
matrikel 1688b no 11 hartkorn, ejer Ørum,  bruger Niels Jensen 
matrikel 1688c no 11, hartkorn 3.0.2.0., ejer Nørre Ullerupgård, bruger Jens Munk 
1756 jordebog Nr. Ullerupård, hartkorn 6.4.1.2., bruger Jens Munks enke. 
herefter: 
matr ikel 1688c no 7, hk. 6.2.2.0., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Jens Munk og Poul Nørgård (vedrørende Poul Nørgård, se gammel matrikel no 7) 
hartkornsspecif ikation 1778 strøgods, hk. 6.4.1.2., ejer Niels Edvardsen i Tilsted, bruger Peder Munk ( sammensat af: fra no 11 hk. 1.0.3.2., ½ no 7 hk 3.1.1.0., af no 12 hk. 2.2.1.0.) 
hartkornsspecif ikation 1789 no 9, hartkorn 6.4.1.2., selvejer Peder Munk - skøde  1780 fra Chr. Jensen Kappel i Torsted til Peder Jensen Munk, hk. 6.4.1.2., ny  m. no 3. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 6.4.1.2., ny matr. no 3, hk. 6.4.3.¼, ejer og bruger Bertel Pedersen 
 
før 1664  her i gården ? -  
  Jens Christensen   Tingbog  1675 19.1., Niels Munks stedbørn, deres far Jens Christensen i Brund 
  |-Peder Jensen 
  |-Helle Jensdt. 
  |-Kirsten Pedersdt.    
   
matr. 1664 Niels Nielsen Munk †1689,62 år  27   
  ~Jens Christensens enke før 1675, idet ovenn. Jens Christensens børn, fødte i Brund ,1675 får udbetalt deres fædrene arv af deres stedfar Niels Nielsen Munk,  
pigernes værge var Jørgen Nielsen i Tingstrup. 
Niels Munk er desuden nævnt i tingbogen 1675 26.10., i arvesag på s in afdøde søsters børns vegne, nemlig Lars, Niels og Christen  - børn af Christen Nielsen og Maren Nielsdt.  
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i Brund. - se gl. matr. no 10 (ny matr. 8a)-  Børnenes morbror Peder Nielsen nu i Kjelstrup har taget Niels Christensen til s ig, og Niels Nielsen i Brund de 2 andre Lars og Christen 
Nielssønner til sig. 
  ~1680 Maren Christensdt. 80 Skinnerup    far:Chr.Mikkelsen 
 
matr. 1688 Niels Jensen Brund  Tingbog 1685:mor: Abelone Pedersdt. i grd gl. no 8~Jens Nielsen 
     do.1689:Mindes 16 år tilbage i Brund og hans mor 40 år tilbage 
  Niels Jensen Munk † 1710 62 Brund  Tingbog 1690:Niels Jensen forklarer at han og hans s l. formand Niels Nielsen Munk aldrig  
 ~Dorthe Christensdt.~1689 † 1735 47  har givet mere end 9 skp. byg i kirketiende  
  |-Jens, her i gården 91 
  |-Niels Nielsen Munk, St. Djernæs 91  Tingbog 1755 
          ~Maren Andersdt. 
   
matr.1688c Jens Nielsen Munk 91 her U1751.1/114    
  ~Karen Christensdt. Knakkergård 05 Kåstrup  U1738.2/79  far:C..PedersenKnakkgrd 
  |-Niels i Brund 7.0.0.1. 32 
  |-Christen Jensen 35 
  |-Peder, der køber gården 6.4.1.2. 36 
  |-Jørgen Jensen 41 
  |-Ingeborg~Anders Thomsen Brogård 29 
  |-Inger Jensdt.~Anders Jensen, 47 
            i Skovsted 
  |-Dorthe Jensdt. 31 
  |-Anne Jensdt- 44 
 
1780 selvejer  Peder Jensen Munk 36 HH1797/207 
  e.Katr ine Marie Bertelsdt. 
  |-Jens Pedersen Munk 76 
  |-Bertel Pedersen Munk 78 
folketælling Brund 1787 5. fm. 
Peder Munk 51 år, bonde og gårdbeboer’  
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~Karen Marie 40 år 
|-Jens Pedersen 10 år 
|-Bertel Pedersen 9 år 
2 tjenestefolk Peder Christensen 20 år 
Mette Pedersdt. 24 år 
Ved folketælling 1801 bor Karen Marie Bertelsdt. som enke, bonde og gårdbeboer 
med begge sønnerne og  
en tjenestedreng, Jens Larsen 18 år 
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 99, hk. 6.4.1.2. Brund: 
1780 skøde Peder Jensen Munk, en gård, hk. 6.4.1.2., fra Chr. Jensen Kappek i Torsted 
 
1802 skøde Bertel Pedersen Munk fra sin mor, enken efter Peder Jensen Munk,Katrine Marie Bertelsdt.  
Folketælling Brund 1834, en gård 
Bertel Pedersen Munk 58 år, gårdmand 
~Else Jensdt., 27 år 
|-Maren Katrine Bertelsen 4 år 
|-Jens Christian Bertelsen 1 år 
Jens Pedersen 59 år ugift, tjenestefolk 
Niels Christian Jensen 30 år, do 
Maren Kirstine Jensdt. 20 år, do 
folketælling Brund 1845, en gård 
Bertel Munk, gårdmand 78 her 
~Else Jensdt.  07 i sognet 
|-Maren Katrine Bertelsdt. 30 
|-Jens Christian Bertelsen 33 
|-Peder Oddershede Bertelsen 35 
Jørgen Munk  tjenestefolk 17 i sognet 
Else Christensdt. 21 i sognet 
Jens Pedersen, mandens bror 77 her  
1849 attest Jens og Bertel Munk er eneste arvinger efter Peder Munks enke  
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1849 skøde Lars Christensen, fra Bertel Munk - ny matr. no 3 i Brund, gl. hk. 6.4.1.2, ny 6.4.3.¼ med aftægt til sælger og hustru, 2 børn og en bror 
1858 skøde do. fra Christen Larsen i Skovsted, matr. no 25b hk. 0.0.1.1 3/4- forenes med no 3 
 Ved folketælling, Brund 1860, en gård boede Lars Christensen og Mette Søndergård Pedersen med datteren Maren Katrine Larsen 1 år gl. og 
Else Jensdt., 53 år, enke, mandens svigermor 
Lars Jensen 40 år, ugift, født i sognet, tjenestekarl 
Peder Oddershede Bertelsen 22 år, født i sognet, tjenestekarl’ 
Karen Jensen 25 år, født i Sennels, tjenestepige. 
Realregister 1846-1970 fol. 605, matr. 3a hk. 3.5.2.2¼, 3b 0.7.1.1¼, 3c 0.3.2.1½, 3d 0.5.3.2¾, 3e 0.6.0.1½ ( 3b,c,d,e,f,g, frasælges) 
1865 skøde Lars Christensen, parcel no 3 Ll. Hillerslev, hk. 0.0.1.1½ 
Folketælling Brund 1880, en gård 
Lars Christensen, 56 år, født i sognet, gårdejer 
~Mette Søndergård Poulsen, 44 år, født i sognet 
|-Maren Katrine Larsen, 26 år, født i sogney 
|-Christen Larsen, 19 år 
|-Peder Larsen, 17 år 
|-Anne Larsen, 14 år 
|-Bertel Munk Larsen, 12 år 
|-Maren Søndergård Larsen, 10 år 
|-Bertel Munk Larsen 12 år 
|-Maren Søndergård Larsen, 10 år 
|-Christian Larsen, 1 år 
Ved folketællingen 1890 bor parret med 4 hjemmeværende børn 
 
1892 skøde Peder Larsen, søn, no 3a med bygninger og parc eller ne 3f, 4m, 3g 
 
1907 skøde Peder Christian Pedersen Hundahl, samme ejendom 
 
1919 skøde Niels Anton Foged, 3a, 3f, 3g, 4m 
Folketælling Brund 1921 
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Niels Anton Foged, født 1895 i Thisted Landsogn, gårdejer, ankom 1919 fra Thisted 
~Maren Foged, født 1894 i Hilerslev, 1919 fra Thisted 
|-Helga Foged, født 1919 i Hillerslev sogn 
Laurids Johannes Kirk, født 1908 i Hillerslev, tyende 
Laura Marie Gregersen, født 1905 i Nors, Tved, 1920 fra Tved, tyende 
 
1924 skøde Olav Thomsen Vestergård, samme ejendom 
 
1929 skøde Jens Nielsen samme ejendom 
 
1930 skøde Chr. Møller, samme ejendom 
 
1937 skøde Jens (Ton) Christensen, gårdejer, no 3a, 3f, 3g, 4m ( 3f,g frasolgt, 4m ufgår af matriklen.  
1936 skøde do., 10p af St. Hillerslev hk 0.2.½ - fra Anders Overgård 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Christensen (Ton), Jens, gdr. Brund, født 4. december 1893 i Tingstrup, søn af gdr. Mikkel Ton Christensen. Gift med Ingeborg Marie Christensen, født Hove 2. december 1894 i 
Tingstrup, datter af gdr. Niels Hove. Gårdens navn er “Enggård”, den er ombygget 1912 og Christensen overtog den 1937. Der er opdyrket 33 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 34000, 
grundskyld kr. 20000. Besætningen var ved overtagelsen 1 hest, 12 køer, 14 ungkvæg, 16 svin. Den er nu 3 heste, 12 køer, 18 ungkvæg, 40 svin og 2 får. Christensen er uddannet ved 
landbruget. Har været i bestyrelsen for Hillerslev Mejeri samt snefoged. 
adresse Brundvej 21, ejer 2003, Jens Mikael Kristenses bo 
 
Brund, matrikel no 3b 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol 607, no 3b hk 0.7.0.¾,no 3c hk 0.3.2.1½ 
1891 skøde J.P. Pedersen, lærer, parcellen 3b,3c - fra Lars Christensen 
1897 skøde do., parcel 25b St. Hillerslev hk. 0.2.0.¾ - fra Lars Chr. Jensen Sunesen 
 
1909 skøde Enevold Vilhelm Pedersen, søn., samme ejendom 
 
1911 skøde Anders Christian Pedersen, samme ejendom 
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1912 skøde Jens Poulsen Penderup Christensen, samme ejendom (3c frasolgt, rest 3h) 
 
1919 skøde Chr. Mortensen, 2b 1¼ alb., 25b St. Hillerslev, 3b, 3h 0.0.1.1¾ Brund med bygninger 
Folketælling Brund 1921 
Christen Mortensen Christensen, født 1879 i Barslev, ankom 1917 fra Thisted, gårdejer 
~Sofie Andrea Jensine Mortensen Christensen, født 1873 i København, ankom 1917 fra Thisted 
|-Åge Terkild Christensen, født 1906 i Thisted, ankom 1917 derfra 
|-Klara Christensen, født 1905 i Thisted, derfra 1917 
|-Harald Gustav Christensen, født 1909 i Thisted, derf ra 1917 
|-Henry Christensen, født 1919? i Thisted, ankom 1917 fra Thisted 
 
1922 skøde Jens Poulsen Penderup Christensen, samme ejendom 
1931 skøde do., 6f 0.1.2.1., 6g 0.3.0.2¾,  - fra Frands Jepsen Kloster 
 
1950 skøde Anders Sigvald Penderup Christensen, søn, 3b, 3h, 2b, 25b, 6f, 6g. 
1973 tingbog blad 3b 
adr. 2003, Bellisvej 7, ejer Bendt Penderup Kristensen 
 
Brund, matrikel no 3d 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 608, matr. 3d hk 0.5.3.2¾, 3e, hk 0.6.0.1½->0.5.2.1¾ 
 
1891 skøde Christen Larsen, matr. 3d, 3e med bygninger - fra Lars Christensen 
 
1900 skøde Anders Tange Christensen, samme ejendom 
 
1901 skøde Jens Chr. Jensen Dahlgård, samme ejendom 
 
1905 skøde J.P. Overgård, samme ejendom 
 
1908 skøde Martin Christian Sunesen, mageskifteskøde, samme ejendom 
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1913 skøde Niels Holm Pedersen, kurator, samme ejendom 
 
1915 skøde Jens Severin Jacobsen, samme ejendom 
 
1916 skøde Peter Marius Pedersen, samme ejendom 
 
1919 skøde Christian Andersen, samme ejendom 
Folketælling Brund 1921 
Christian Andersen, født 1886 i Thisted Landsogn, ankom 1910 fra København, gårdejer 
~Kirstine Andersen, født 1886 i Hillerslev, ankom 1910 fra København 
|-Agnete Andersen, født 1908 i København 
|-Carl Andersen, født 1911 i Hillerslev 
Thorvald Kloster, født 1918 i Thisted, pensionær 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Andersen, Chr., gdr., Brund, født 19. juni 1884 i Thisted Landsogn. Søn af landmand Jens Andersen. Gift med Kirsten Marie Andersen, født Frandsen Kloster, 6. april 1885, datter af 
landmand Frands Jepsen Kloster. Bygningerne er opført ca. 1890. Andersen overtog gården 1919. Der var dengang opdyrket 17 tdr. land mod nu 20½ tdr. land. Ejendomsskyld kr. 
1950, grundskyld kr. 11100. Besætninge var ved overtagelsen 2 små heste, 4 køer, 3 ungkvæg og 2 svin, den er nu 2 heste, 6 køer, 11 ungkvæg og 35 svin. Andersen er uddannet ved 
landbruget. Er medlem af menighedsrådet. 
1927 skøde do., no 20 Brund hk. 0.2.1.1. - fra Knud Jensen Hove 
1920 skøde do., 4n Kåstrup 2½ album, (1948 solgt 3i 0.0.1.1½ 
1957 adkomst arvingerne efter Christian Andersen 3d, 20, 3e, 4n - if lg. skifte 
 
1957 skøde Carl Marius Overgård Andersen, 3d, 3e, 4u, 20 - arveudlægsskøde 
( jorden tillagt Østergård,  matr. 3l, adresse 2003, Østerengvej 1, ejer  John Brian Sørensen 
 
Brund, matrikel no 3f, 3g 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 606, 3f hk 0.0.1.1¼, 3g hk 0.0.1.1. 
1941 skøde Christen Krog no 3f, 3g - fra Jens Christensen 
1949 skøde do., 3i hk 0.0.1.1½ - fra Chr. Andersen 
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udgår af matr.1957 
 
Eje ndom i Brund, matrikel no 4a 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 2.0.0.0., ny matrikel no 4a, hk. 1.3.3.2., ejer og bruger Jens Ibsen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 267 
Oprindelse, jord fra Peder Tanges gård 
 
1828 skøde Christen Jacobsen, parcel no 1 af Peder Tanges gård  ( pant i bygning)- sælger Jens Jensen Smed 
 
1829 skøde Jens Ibsen, hovedparcellen , no 1 af Peder Tanges forr ige gård i Brund hk. 2.0.0.0. med bygninger 
Folketælling Brund 1834, en gård 
Jens Ibsen, 35 år, gårdmand 
~Maren Nielsdt. 39 år 
|-Anne Jensdt. 5 år 
|-Mette Marie Jensdt. 3 år 
|-Ib Christian Jensen 1 år 
Folketælling Brund 1845, en gård 
Jens Ibsen 46 år, gårdmand, født i sognet 
~Maren Nielsdt. 50 år, født i sognet 
|-Anne Jensdt. 16 år, født i sognet 
|-Mette Marie Jensdt., 14 år 
|-Ib Christian Jensen, 12 år 
1856 skøde do, en parc el matr. no 5 1¾ alb.- sælger Ib Christian Henriksen 
Folketælling Brund 1860, en gård 
Jens Ibsen, 55 år enkemand 
|-Anne Jensdt. 31 år 
|-Ib Jensen 27 år 
Realregister 1846-1970 fol 610, matr. 4a hk 1.3.3.2½, Kortegård 5’l hk 1¾ album 
 
1868 adk. Ib Christian Jensen Kortegård, gården med bygninger og jorder, parcel 4a og 5’l af Kortegård testam. Christen Jensen 
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Folketælling Brund 1880, en gård 
Ib Christian Jensen, 46 år, født her, gårdejer 
~Kristine Jensen, 23 år, født i Skinnerup 
|-Maren Ibsen, 18 år, født her 
|-Jens Christian Ibsen, 15 år 
|-Maren Katrine Ibsen 3 år 
Jens Ibsen, 80 år, gårdejerens far 
Folketælling Brund 1890 
Ib Christian Jensen, 56 år, født i Brund, gårdejer 
~ Kirstine Jensen, 43 år, født i Skinnerup 
|-Maren Katrine Ibsen, 13 år, født i sognet 
|-Jensisne Katrine Ibsen, 9 år 
Else Marie Ibsen, 4 år 
 
1891 skøde Christian Ørgård Jensen, 4a, 5’l - betinget årlig udbetaling til enken Dorthe Lynge Jacobsen 
 
1902 skøde Niels Jensen Krabbe, 4a, 5’l (4n 0.0.1.2½, 5’l frasolgt, 4m 0.0.3.1¼ overført ) 
1915 skøde do., 4h 0.3.1.2¾, 5c 0.2.3.¾ - fra Laurits Jensen 
Folketælling Brund 1921 
Niels Jensen Krabbe, født 1872 i Skyum, derfra 1902, gårdejer 
~Dorthe Krabbe, født 1879 i Sennels, til sognet 1902 fra Sennels 
|-Maren Kirstine Krabbe, født 1903 i Brund 
|-Jens Christian Krabbe, født 1904 i Brund 
|-Carl Frederik Krabbe, født 1906 i Brund 
|-Ester Luise Krabbe, født 1908 i Brund 
|-Torvald Johannes Krabbe, født 1910 i Brund 
|-Marie Krabbe, født 1911 i Brund 
Christian Richard Krabbe, født 1918 i Brund 
|-Karen Elisabeth Krabbe, født 1915 i Thisted, derfra 1915 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
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Krabbe Niels Jensen, grd. Brund, født 7, maj 1872 i Skyum, søn af gdf. Jens Krabbe. - Gift med Dorthea Krabbe, født Sand den 9. oktober 1879 i Hou, død 1938, datter af husejer 
Peder Sand. Gården er ombygget i 1915 og blev overtaget 1902 af Krabbe. Der var da opdyrket 23 tdr. land, ejedomsskyld kr. 25800, grundskyld kr. 13700. Besætningen var ved 
overtagelsen 2 køer, 4 ungkvæg og 2 får, men nu 2 heste, 10 køer, 12 ungkvæg og 20 svin. Krabbe er uddannet ved landbruget, har været på Gistrup Højskole 1900-01, desuden i 
bestyrelsen for Hillers lev Mejeri og Landmandsforeningen, i menighedsrådet for Baptistmenigheden i flere år. Krabbe har bortforpagtet gården til sin søn Karl Krabbe 
 
1950 adk. arvinger efter N. J. Krabbe, if lg. skifte 
1950 skøde Carl Frederik Krabbe, 4a, 4h, 5c - arveudlægsskøde 
1972 tingbogsblad 4a 
adr. 2003 Brundvej 14, ejer Leif Jensen Toftdal 
 
En ejendom i Brund, matrikel no 4b 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.5.3.0., ny matrikel no 4b hk. 0.3.1.2¾, ejer og bruger Christen Oddershede -> Anders Christensen Sunesens enke 
oprindelsen: jord fra Peder Tanges gård i Brund 
ejerliste if lg. skøde og panteregister 1823-46 fol. 249 
 
1818 skøde Christen Christensen Oddershede, parcel af forr ige Peder Tanges gård i Brund no 10., hk. 0.5.3.0.- sælger Christen Larsen og Jens Overgård 
 
1825 skøde Anders Christian Sunesen, parcel no 10. - samme parcel, samme sælgere 
Folketælling Brund 1834, et hus 
Anders Christensen Sunesen 42 år, husmand 
~Ãnne Marie Christensdt. 43 år 
|-Jens Christian Andersen 2 år 
Anne Kirstine Christensdt. 17 år, tjenestepige 
Folketælling Brund 1845, et hus 
Anne Marie (Christensdt.) Hoxer 54 år, enke, født i Sennels, husmandsenke, lever af sin jordlod 
|-Jens Christian Andersen, 13 år, født i sognet 
se også 11e i St. Hillerslev 
 
1859 skifte Jens Christian Andersen Sunesens adkomst til parcellen, ny matr. no 4b, gl. hk. 0.5.3.0., ny 0.3.3.1. 
Skøde og panteregister fol. 348: (nyt register fol. 676) 
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1854 skøde Jens Christian Sunesen, en udstykket parcel 10c hk. 0.0.1.2¾ fra sælger Thomas Christensens gård i Brund, forenes med 4b 
Realregister 1846-1970, fol. 611, ( fra gl. reg. fol. 249,180,105,348,260), matr. 4b hk. 0.3.3.1., 19 hk 0.2.0.¾, 8b 0.2.3.2½, 10c 0.0.1.2¾,  af Brund, 11e St. Hillerslev 0.3.1.2¼  
 
 1859 skøde Mikkel Ton Christensen, parcellerne 4b, 19, 8b,10c af Brund, 11e af St. Hillerslev - fra Jens Chr. Sunesen (8h 0.0.2.1¾ solgt) 
folketælling, Brund 1860, en gård 
Mikel Ton Christensen, 34 år, født i sognet, gårdmand 
~Else Katrine Pedersen, 22 år, født i sognet 
( se også Brund matr. no 12a) 
1866 skøde do., no 4f, hk 0-3-3-½ - fra Poul Larsen 
1873 skøde do., lod 13c hk 0.0.1.3. - fra Christen Poulsen 
Folketælling Brund 1880, en gård 
Mikkel Ton Christensen, 53 år, født i sognet, gårdejer 
~Else Kirstine Pedersen, 42 år, født i sognet 
Karoline Pedersen, 14 år, født i sognet, plejedt. 
Martinus Thomsen, 16 år,født i Thisted, tjenestekarl 
Karen Marie Poulsen, 77 år, født i Sjørring, konens mor 
Folketælling 1890 en gård 
Mikel Ton Christensen, 63 år, født i sognet 
~Maren Andersen, 33 år, født i Thisted 
|-Kristen Larsen Christensen, 4 år, født i sognet  
|-Else Kirstine Christensen, 2 år. 
|-Anne Christensen, u. 1 år 
Martin Jensen, 17 år, født i Villerslev, tyende 
Else Marie Dorte Nielsen, 12 år, født i Nors, tyende 
 
1893 skøde Jens Nikolaj Hansen, 4b, 11e, 19, 8b, 10c, 4f, 13c. 
Folketlling Brund 1921 - landbrug 
Nikolaj Hansen, født 1849 i Skinnerup, ankom 1892 fra Tingstrup 
~Karen Hansen, født 1863 i Tingstrup, derfra 1892 
|-Peder Hansen, født 1890 i Tingstrup 



Hillerslev sogn, Brund by, gårde og huse ca. 1660 - 1970 
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster familieforhold   
 

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspec ificationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser, hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmateriale t 

23 

|-Else Hansen, født 1893 i Brund 
 
1928 skøde Hans Peter Hansen, søn, 4b, 11e, 19, 10c incl 9’l, 9m hk 0.1.1.1¾- udg. af matr. 1962, 4f, 13c med aftægt til sælger og hustru Karen Marie født Nielsen  
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Hansen, Peder Hans, gdr. født 24. august 1890 i Tingstrup, søn af gdr. Jens Nikolaj Hansen. Gårdens navn er “Vilholm”. Den blev ombyet ca 1880 og blev i 1928 overtaget af 
Hansen. Der er opdyrket 43 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 38000, grundskyld kr. 24800. Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 18 køer, 20 ungkvæg og 70 svin, den er nu 3 heste, 
19 køer, 18 ungkvæg og 90 svin. Hansen er uddannet ved landbruget, er mdlem af bestyrelsen for Brugsforeningen, er i bestyrelsen for Kreaturforsikringen, desuden i bestyrelsen for 
Sygekassen og i 4 formand i Forsamlingshuset og i udvalget for Afvandingsvæsenet i f lere byer. 
1972 adk. for Elise Andersen og Anne Marie Hansen, iflg. skifte, no 13c, 4b, 4f, 11e 
4b udgør 0.3.2.2¼ eller 1ha 7696m², 4f: 0.1.3.1¼ ell. 1ha 8067 m², 11e 2 ha 600m², 13c 2443m² 
 
 nyt tingbogsblad 1974 4b  
adr. 2003, Brundvej 15, ejer Frank Kjeldgaard Pedersen 
 
En gård i Brund, gl. matr ikel no 2., ny matrikel opdelt i flere ejendomme - her no 4c 
Kommissionsmatrikel 1661/62 hartkorn 12.6., ejer Ørum, bruger Knud Bertelsen 
matrikel 1664, hk. 10.4.0.0., ejer Ørum, Bruger Knud Bertelsen 
matrikel 1688 no 2, hk. 10.4.3.0. ejer Ørum, bruger Jens Knudsen ( gården øde) 
matrikel 1688b samme no, hartkorn og ejer, bruger Lars Jensen 
matrikel 1688c no 2, hk. 10.4.3.0., ejer Råstrup, bruger Lars Jensen Munk og (Poul Nørgård -se gammel matrikel no 7) 
1756 jordebog  Nr. Ullerupgård, hk. 7.3.0.2., bruger Jens Pedersen 
Strøgods 1778,  Brund by, ejer Niels Edvardsen i Tilsted 2/3 af no 2, hk. 7.0.0.2. bruger Peder Jensen,+ 0.3.0.0. af no 12 - engjord = 7.3.0.2. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 8, hartkorn 7.3.0.2., ejer Niels Edvardsen, bruger Peder Jensen 
hartkornsekstrakt 1820/39 , opdelt i ny matr. no 4a,b,c,d,e,f,g,h,k,l,  
(Jens Knudsen  noteres tillige i matriklen 1688 for hk. 3.1.2.1 no 10, ny matr. 8a)-  
Gården fortsætter til 1817, hvor det meste jord frasælges. Resten matrikuleres u. no 4c 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. matr. hartkorn 0.5.3.01.¼. - ny no 4c, 0.3.3.0.  ejer og bruger Peder Tang ->Niels Christian Pedersen  
 
matr. 1664 Knud Bertelsen   Tingbg 1667-1672 
  e. Karen Andersdatter (Almoder) 
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  |-Jens Knudsen, her i gården   Tingbog 1689: 
I en sag vedrørende eng til s l. Knud Bertelsens boel, som Jens Kåstrup beboede 1689, afhøres vidner. Knud Bertelsens enke Karen Andersdt. vidner at den gård Jens Kåstrup og 2 
sønner nu bor i, har hun boet, Den er delt 3 boel, hvoraf Jens Kåstrup og sønner har de 2 østerste boel og Christen Jensen det vesterste boel. Der har aldrig været eng til det 
vesterste boel. Hun har boet i gården i 37 år derefter 15 år efter s in mands død.  
1683 nævnes Karen Andersdt. Almoder, hvor hun vidner . Hun var af Claus Herluf Pors blevet kaldt til Ullerupgård og hentet, for at syne hans folk, da han havde  
mistanke om at nogle var smittet af franzoser (kønssygdom). Hun fandt at hans ladekarl, Lars Jensen, som i nogle år havde været rytter i Skåne, var smittet og han klagede sig over at 
hav smitet er. En pige Kirsten Nielsdt. var også smittet og ladefogeden havde smittet hende. Hun blev straks sat i gården fængsel til straf og karlen blev straks forvist af gården. Pigen 
havde tjent hos Karen Andersdt. og var i s in tjeneste en hedning, da hun ikke vidste af Gud eller hans ord at sige. Da Karen Andersdt. var svag, mødte hendes søn Jens Knudsen i 
Brund for hende.  
 
matr. 1688 Jens Knudsen † 1688,41 år 47 her  Tingbog 1674-1688   
  ~nanet kendes ikke 
  |-Maren 82 
  flere? 
Tingbog: 1684 blev Jens Knudsen efter lyst for at have forladt sin gård i Brund og efter den del af kvæg m.v., der var udlagt til hans husbonde. Det forbydes alle at huse eller hæle 
ham. Samme år tiltaler han sin nabo Erik Laustsen for ting denne har lånt hos ham, men ikke vil levere tilbage, Erik Laustsen bliver dømt til at betale ham. Samme år blev der gjort 
udlæg hos ham for restancer, som dog får lov til at blive i boet til betaling af skatter og gårdens vedligeholdelse. Året efter blev han igen tiltalt for gæld, men han har tydeligvis ikke 
kunnet klare gælden idet delefogeden til Ørum da stævnede Brund mænd og kvinder angående Jens Knudsens ødegårds forødelse, nedbrud og bortstjælen, og har ladet husenes 
medfart syne.  Alt var øde og borte, undtagen det som var indklinet i muren. “Jens Knudsens kone og moder sad i nørre ende østen i gården og den fattige mand Jens Knudsen var 
også hos dem. 1685 til taler borgmester Enevold Nielsen,  Jens Knudsen for at have solgt en ko, som han skyldte borgmesteren penge for, men som Jens Knudsen skulle beholde og 
fodre til Mikkelsdag og herfor nyde koens mælk.  
Herefter nævnes Jens Knudsen ikke i tingbogen før 1688, hvor det fremgår at han bor et andet sted i Brund, hvor “konerne i Brund kunne bekræfte deres mænds vidnesbyrd (ang. 
forsvundne materialer fra Jens Knudsens ødegård), det kunne de, undtagen Jens Knudsens kone, som vidnede at hun for 2 år s iden lå syg 4 uger i den gård de da beboede og s iden 
kom til Lønnerup og lå syg i 7 uger, og hendes mand var hos godtfolk og tjente, Desimidlertid blev det meste borttaget af deres gård. Hun havde ikke set nogen tage tømmer og hun 
havde intet solgt eller givet bort, uden det, som Christen Iversen (i no 9) har bekendt at hans hustru har fået af hende. Ifl. matr. 1688 flytte Jens Knudsen til gård no 10 i Brund, hvor 
han døde 1688. 
 
1689  Jens Christensen Kåstrup †1700,64 år 46 Kåstrup Ø1705 Tingbog  far C Nielsen 
  ~Sidsel Pedersdt.    Tingbog 1700 
  |-Karen~Lars Jørgensen,Brund 
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  |-Maren~Niels Pedersen Kortegård, St. Hillers lev 
  |-Johanne~Christen Christensen Spillemand, Thisted   
  |-Christen Jensen ~Karen Andersdt. 68 her  Tingbog 1689 
  |-Peder Jensen Kåstrup †1720, 50 år 70  do 1689,1700 
        ~Maren Eskesdt. 
  |-Niels Jensen Kåstrup † 1698 79 
  |-Anne Jensdt. 
  |-Anders Jensen Kåstrup i Sennels  
Tingbog 1689: i en sag vedrørende eng til sl. Knud Bertelsens boel, som Jens Kåstrup beboede afhøres vidner. Knud Bertelsens enke Karen Andersdt. vidner at den gård Jens 
Kåstrup og 2 sønner nu bor i, har hun boet, Den er delt 3 boel, hvoraf Jens Kåstrup og sønner har de 2 østerste boel og Christen Jensen det vesterste boel. Der har aldrig været eng 
til det vesterste boel. Hun har boet i gården i 37 år, deraf 15 efter s in mands død.  
Tingbog 1696, hvor hans søskende nævnes :Thomas i Kåstrup, Else († 96),Anders i Dover, Ydby, Niels i Tved Hjardemål, Ingeborg i Kåstrup(søn Thomas Thomsen) Maren v. s in 
datters mand Christen Iversen i Brund. 1689 nævnes desuden Inger Christensdt. sl. Peder Jensens i Kåstrup. 
se ved Christen Nielsen/Johanne Jensdt. i Kåstrup og Thomas Thomsen Oddershede i Kåstrup. 
Tingbog 1700 22.6., giver nogle af børnene afkald på arv efter forældrene til deres 2 brødre og søster i deres fars gård Peder Jensen Kås trup, Anders Jensen og Anne Jensdt. 
Det blev aftalt at Peder og Jens skulle bekoste Annes bryllup og medgift og oprette kontrakt på, hvem der skulle overtge gården.  
 
før 1697 Christen Jensen, † 1697,29 år  68 her  Tingbog 1699 
 
  ~Karen Andersdt. 63 
  |-Anders Christensen,Ørding,Mors før 1701  U1749.1/110   
  |-Christen Christensen, Brund før 1701(1695?)  1749.1/110 
1699 fremlægges en arvekontrakt mellem Jens Christensen Kåstrup som formynder for sin afdøde søns børn og Karen Andersdt. og hendes nye mand Mikkel Thomsen Kjelstrup, 
Jens Kåstrup lover sine 2 børnenbørn, at de efter hans død,  hver skal have del i den jord han ejer i Thisted. 
 
  Mikkel Thomsen Kjeldstrup †1699 65 Kjelstrup    far:Thomas Jensen, 
  ~Karen Andersdt.~1698 63 
Tingbog 1700 15.6. får enken Karen Andersdt. afkald fra Maren Knudsdt., enke efter Thomas Jensen i Kjelstrup ved sin søn Jens Thomsen i Kjelstrup, fra Dorthe Thomasdt. ~Lars 
Andersen i Brogård, samt på medarvingers vegne efter Karen (ell. Maren) Thomasdt. ~Christen Andersen Hvas i Bundgård, Sennels.     
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matr. 1688b Lars Jensen Munk 69 Brund U1737.1/45       Tingbog 1681 28.11.  Far Jens Larsen Munk 
  ~Karen Andersdt.~1700 63 U1723.1/12 ( hendes børn se ovenfor begge myndige) 
  |-Anne~Peder Bertelsen,ll. Hillerslev 01                   U1749.1/110, barnløs 
  |-Christen Larsen, ikke nævnt 1737 04 
  |-Benned Larsdt., ikke nævnt 1737 06 
  e. Anne Christensdt.     bror Erik Chrs. Kjeltoft 
  |-Benned Larsdt. 38  U1749.1/110                       morbror:Erik Chrsen Kjeltoft 
       st.far :Jens Pedersen 
 
o.1738 Jens Pedersen   U1749.1/110, stedfar til Benned Larsdt- 
  ~Anne Christensdt. -ovenn. enke 
  |-Peder Jensen  
 
sp.1778 Peder Jensen 47 her 
  ~Anne Nielsdt. † 1789 49 Brund Edv.1789 U1792.4/58,1799.4/259                                    far N Chrsen Kortegård 
  |-Jens Pedersen 69  do 
  |-Mads Christian Pedersen i St. Hill. 73  do 
  |-Niels Pedersen 88  do 
  ~2.g  Sidsel Christensdt.   Edv.1791 
  ~3.g. Ellen Christensdt. 
folketælling 1787, Brund 4. familie: 
Peder Jensen, 40 år 
~Anne Nielsdt., 42 år  
|-Jens Pedersen, 18 år 
herudover en tjenestepige Maren 18 år 
Ved folketælling 1801 bor Peder Jensen med sin 3. kone Ellen Christensdt. 42 år, hendes 1. ægt. 
og mandens søn Niels Pedersen, 12 år,  og 
Else Christensdt., 4 år - til opfostring 
2 tjenestefolk 
Christen Graversen 19 år 
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Maren Nielsdt. 15år.         
Ejerliste, if lg. skøde og panteregister 1823-46 fol. 114, gården af hk. 7.3.0.2. 
Anmærkning: Peder Jensen er fæster til Ellen Ton i Tingstrup, gården pantsat af hende.  
1814 kontrakt for Peder Jensens ophold for sig og s in hustru på gården 
. 
1814 skøde Niels Chr. Edvardsen Søgård, gården hk. 7.3.0.2. fra Christen Jensen Søgård 
 
1814 købekont. Peder Christenen Tange, sm. ejendom- fra N. C. Edvardsen., skøde 1815 
1814 kontrakt   Peder Jensens ophold hos Peder Christensen Tange. 
 
1817 købekontr. Christen Larsen i Hillerselv og Jens Overgård i Skovsted, på en ladebygning og en del parceller hk. 6.6.3.2. (disse parceller sælges alle videre til forskellige 
lodsejere.) 
 
1828 skøde Niels Christian Pedersen Krog, (ulæselig, men må være en del af af gården, hk.4 skp.) 
1829 skøde do, parc el no 8 af Peder Tanges udstykkede gård, hk. 0.5.3.1¾ (= 4c, ny hk. 0.3.3.0.) 
Folketælling Brund 1834, et hus 
Niels Christian Krog, 44 år, husmand 
~Inger Kirstine Christensdt. 36 år 
|-Else Marie Nielsdt. 4 år 
|-Nikoline Kristine Nielsdt. 1 år 
Kristine Andersdt. 12 år, tjenestepige 
Peder Christensen Tunge, 74 år, inderste og almissenyder 
~Maren Madsdt. 56 år 
folketælling Brund 1845 et hus 
Niels Christian (Pedersen) Krog, husmand 00 i sognet -(1890?) 
~Inger Christensdt. 98 sognet 
|-Else Marie Nielsdt. 31 
|-Erik Peter Nielsen 35 
|-Niels Nielsen  37 
Maren Brogård, enk e, indsidder, almisse 78 i sognet 
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1851 skøde Niels Christian Jensen Krog på huset gl. hk. 0.4.1, ny no 4c hk. 0.3.2.1¼ og en parcel af Peder Tanges gård hk. 0.5.3.1¾, under no 4i, hk. 0.3.3. 
1851 kontrakt mellem ovennævnte og Niels Chr. Pedersen Krog og hustru Inger Kirstine Christensdts aftægtskontrakt. 
1855 skøde til do en parcel, hk. 2¼ album, Matr. no 10u, fra Lars Brogårds værge ( 1 album frasælges)  
folketælling Brund 1860, et hus 
Niels Christian Jensen 41 år, født i sognet 
~Else Marie Nielsdt. 29 år, født her 
|-Nicoline Kirstine Nielsen 5 år, født i sognet 
|-Jens Nikolaj Nielsen 3 år 
Inger Kirstine Nielsen 2 år 
|-Peter Carl Nielsen 1 år 
Niels Christian Pedersen Krog, 70 år, mandens svigerfar 
~Inger Kirstine Christensdt. 62år, mandens svigermor 
Karen Marie Hansen, 73 år, ugift, mandens moster ? (= dt. af Hans Jensen Krog) 
Folketælling, Brund 1880, et hus 
Niels Christian Jensen, 60 år, født i sognet, lever af sin jordlod 
~Else Marie Nielsen, 48 år, født i sognet 
|-Petrine Caroline Nielsen, 14 år, født i sognet 
|-Elvine Nielsen 13 år 
|-Kristiane Elsine Nielsen 10 år 
|-Inger Kirstine Christensen, 81 år, enke, konens mor 
Realregister 1846-1970 fol. 612, matr. no 4c hk 0.3.2.1¼, 4i hk 0.3.3. 
1893 adkomst Else Marie Nielsen, Niels Christian Jensens enke 
 
1892 lejek. Poul Pedersen, gårdmand til 4i i 9 år  
 
1893 skøde Jens Christian Jensen 
 
1906 skøde Thomas Balle 
1917 skøde do., matr. 10d hk 0.0.1.¼ album, - fra Carl Martinus Larsen 
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Folketælling Brund 1921 - landbrug 
Thomas Balle, født 1878? i Sennels, ankom til sognet 1906 fra Thisted 
~Line Balle, født 1881 i Østrild, 1906 fra Thisted 
|-Christian Balle, født 1902 i Brund 
nyt tingbogsblad 1954 4c 
2003, adr. Brundvej 12, ejer Henry Hansen Skaarup 
 
Hus i Brund, matrikel no 4e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 312  (nyt register fol. 614 ) 
1865 skøde Mikkel Christensen Steffensen, parcel no 4 af Peder Tanges gård, hk. no4e, hk. 0.1.2.2 ¼ m. bygninger, fra sin far Steffen Christensen 
1880 Kjelstrup, et hus 
Mikkel Christian Steffensen, 42 år, født Hillerslev, husejer 
~Grethe Johanne Madsine Kjær, 40 år, født på Livø 
|-Kirsten Marie Mikkelsen Overgård, 16 år, født i sognet 
|-Steffen Mikkelsen Overgård, 11 år 
|-Birthe Marie Mikkelsen Overgård, 8 år 
|-Markus Mikkelsen Overgård, 6 år 
|-Bodil Mikkelsen Overgård 3 år 
|-Jens Mikkelsen Overgård, under 1 år 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Mikkel Christian Steffensen, 52 år, født i sognet, husmand og arbejdsmand 
~Grethe Johanne Madsine Kjær, 50 år født i sognet ( se dog 1880) 
|-Bodil Mikkelsen Overgård 13 år, født i sognet 
|-Kirstine Mikkelsen Overgård 9 år 
 
Realregister 1946-1970 fol. 614, mqatr. 4e hk. 1.1.2.2¼ - 4r 0.0.3.0., 4p 0.0.3.2¼ frasolgt 
1906 skøde Markus Mikkelsen Overgård, søn. samme ejendom 
 
1907 skøde Chr. Iversen Christensen af Thisted, mageskifteskøde, samme ejendom 
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1908 skøde P. C. Kjær af Thisted, samme ejendom 
 
1908 skøde Søren Møller, købmand af Thisted, samme ejendom 
 
1913 skøde Kristine Ovesen, frøken af This ted, samme ejendom 
 
1918 skøde Anders Jensen, samme ejendom 
 
1918 skøde Knud Jensen Hove, samme ejendom ( se 4g) 
alt solgt 1927 
 
Et hus i Brund, matrikel no 4f. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.5.3.0., ny matr. no 4f, hk 0.3.3.½, ejer og bruger Poul Larsen 
Ejerliste, skøde og pantregister 1823-46, fol. 260 ( nyt register fol. 611) 
oprindelse, jord fra forrige Peder Tanges udstykkede gård 
 
1825 skøde Christen Jacobsen, murer. parcel på Brund mark no 9, hk. 0.5.3.0. - sælger Christen Larsen og Jens Overgård 
 
1826 skøde Poul Larsen, samme parcel med hus  
=1. ~Anne Marie Nielsdt.  HH1833/251 
  2. ~Else Marie Nielsdt. 
Folketælling, Brund 1834, et hus 
Poul Larsen Østergård 36 år, husmand 
~Else Marie Nielsdt. 23 år 
|-Maren Katrine Poulsdt. 8 år 
|-Laurine Katrine Poulsdt. 3 år 
Folketælling, Brund 1845, et hus 
Poul Østergård, 47 år født i Nors, husmand 
~Else Marie Nielsdt. 37 år, født i Skinnerup 
|-Maren Katrine Poulsdt., 19 år, født i Skinnerup 
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|-Laurine Poulsdt., 14 år, født i sognet 
Folketælling Brund 1860, et hus 
Poul Larsen Østergård, 63 år født i Nors, husmand 
~Else Marie Nielsdt., 50 år, født i Skinnerup 
Maren Jensen 6 år, født i sognet, plejedt. 
  
1866 skøde Mikkel Ton Christensen, gårdmand, samme ej. ny matr. no 4f, hk. 0.3.3.½. 
se matr. 4b 
 
En ejendom i Brund, ny matrikel no 4g m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.6.1.½, ny matr. no 4g, 0.6.2.1½, ejer og bruger Niels Christian Jensen Tang 
Oprindelse: Jord fra forrige Peder Tanges gård (udstykket) 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 120 - anmærkning om Peder Jensen og hustrus ophold 
 
1817 købek. Jens Jensen Smed på parcel no 1,2 og 3, hk. 3.3.1.1½  af forrige Peder Tanges gård med tiender og en ladebygning fra Christen Larsen og Jens Overgård 
1818 skøde  Jens Jensen Smed på ovenanførte. ( parcel no 1 og 2 rasælges) 
1817 skøde do hk. 0.2.0.¾, parcel no 7 fra Anders Oddershede  ( sælges senere igen) 
Folketælling Brund 1834, et hus 
Jens Jensen Smed 57 år, smed 
~Dorthe Katrine Nielsdt., 53 år 
|-Johanne Marie Jensdt. 11 år 
|-Jens Jensen 9 år 
1837 skifte Jens Jensens hustru Dorthe Katrine Nielsdt. - læst som sikkerhed i boet hk. 0.6.1.½ 
 
1838 skøde Niels Christian Jensen Tange et hus hk. 0.6.1.½. 
Foklketælling Brund 1845, et hus: 
Niels Christian Tange, 40 år, husmand  i sognet,  
~Maren Kirstine Jensdt., 31 år,   Skinnerup 
|-Jens Christian Nielsen, 9 år * her 
|-Peder Nielsen, 7 år her 
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|-Anders Christian Nielsen 4 år her 
|-Peder Oddershede Nielsen, 2 år  her 
Karen Marie Christensdt., 15 år, forsørges af sognet i sognet 
1850 skøde do, en parc el af Peder Tanges gård i Brund hk. 0.1.2.1¼ 
1857 skøde do., en parcel no 20 hk. 0.2.1.1. fra Henrik Sørensen 
1858 skøde  do., parcel no 13g i Kåstrup, 1 ¼ album. mageskifteskøde fra Christen Andersen i Vorring 
Ved folketælling 1860, Brund, en gård, boede Niels Christian Jensen Tange som enkemand med børnene 
|-Anders Christian Nielsen 19 år - Karen Marie Nielsen 12 år 
Jens Christian Bertelsen 27 år, født i sognet, tjenestekarl 
Birthe Nielsdt. 41 år, født i Hjardemål, husholderske.  
1867 skøde Niels Christian Jensen Tange parcel no 3b i Kjelstrup, hk. 0.2.1.1½, forenes med 4g i Brund 
1872 afkald fra Karen Marie Nielsen, Anders Christian Nielsen og Jens Christian Nielsen, for fædre og mødrearv.  
 
1872 skøde Peder Oddershede Nielsen, fra s in far Nielsen Christian Jensen Tange, matr. no 4g 0.6.2.1½,4d 0.1.2.1¾, 20 0.2.1.1. ( disse 3 mtr. solgt gl. reg.fol. 458)* 
  no 13g i Kåstrup 1¼ alb. 3b Kjelstrup 0.2.1.1¼, med bygninger, besætning m.v. 
 
1875 kontr. Petrus Thomsen, ovenn. 4g,4d,20,13g i Kåstrup, mageskiftekontrakt fra Peder Oddershede Nielsen - (skøde fol. 458) - se videre Tved fol. 216 
 
1876 skøde Inger Marie Larsen, no 3b i Kjelstrup m. bygning ( nævnt 1863 at Christen Lassen og hustru Inger Marie Larsen skal have aftægt i 26c Hillers lev) 
 
1878 skøde Anders Thomsen i Østrild no 3b i Kjelstrup ( overført til fol. 189) (= Kjels trup, se under 25b) 
 
*Realregister 1846-1970 fol. 616 ( gl. reg. 458, matr. no 4g 4d, 20 
 
1876 skøde Peder Christian Christensen, auktionsskøde matr. no 4g, 4d, 20 i Brund ( no 20 frasælges)  
1880, Brund, en gård 
Peder Christian Christensen, 51 år, født i Nors, gårdejer 
~Kirstine Jensen, 54 år, født i Vust 
|-Christian Peder Andersen, 27 år, født i Østrild, skomager 
|-Emanuel Pedersen, 20 år, født i Østrild 
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|-Else Marie Pedersen, 17 år, født i Østerild 
Søren Christian Christensen, 17 år, født i sognet, tjenestefolk 
Anne Katrine Jensen, 59 år, ugift, født i Vesløs, tjenestefolk 
Folketælling 1890, en gård 
Peder Chr. Christensen, 61 år, født i Nors, gårdejer 
~Kirstine Jensen, 64 år, født i sognet 
Knud Jensen, 32 år, født i sognet, bestyrer 
~Else Marie Kirstine Pedersen, 24 år, født i Østrild, datter af gården 
 
1903 skøde Knud Jensen Hove,samme ejendom, samme ejendom  ( se også 4e) 
Folketælling Brund 1921, matr. 4g 
Knud Jensen Hove, født 1858, Hillerslev, gårdejer 
~Else Jensen, født 1865 Østrild 
|-Jens Peter Jensen, født 1855 Hillerslev 
~Matilde Jensen, født 1892 Hillerslev, svigerdt. 
|-Edel Jensen, født 1918 Hillerslev, barnebarn 
 
1927 skøde Jens Østergård no 4d, 4e, 4g - se videre Kåstrup) (4’o 0.0.3.1 4q 1¼ alb.  frasælges 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Østergård, Jens Larsen, gdr. Brund, født 23. januar 1887 i Sjørring, søn af gdr. Lars Østergård. Gift med Anna Maren Østergård, født Johansen 1. juni 1883, datter af  landmand 
Andreas F. Johansen. Gården blev ombygget 1929 og overtaget af Østergård i 1927. Der er opdyrket 29 tdr. land. Eejendomsskyld kr. 27000, grundskyld kr. 16000. Besætningen var 
ved overtagelsen 2 heste, 5 køer, 10 ungkvæg og 10 svin, mod nu 3 heste, 10 køer, 14 ungkvæg og 30 svin. Østergård er uddannet ved landbruget, har været formand for Brund 
Forsamlingshus i 10 år, venstres vælgerforening, i hesteforsikring og medlem af Nordthy Strømforsyning. 
 
1947 skøde Christian Overgård, 4d, e, g. ( 4r ½ album frasælges 
1949 skøde do, 1g 0.1.3.1½  
1951 skøde do., no 10i Kjelstrup hk 0.1.2.2¾ - fra H. Hvelplund 
 
1967 ny tingbog, blad 4d 
adresse 2003, 4g m.fl., Østerengvej 9. ejer Søren Overgaard 
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En gård i Brund, ny matrikel no 4h m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.5.0.1., ny matr. no 4h, ejer og bruger Niels Chris tian Christensen Kåstrup 
Oprindelse: jord fra Peder Tanges gård med flere jorder hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 0.6.0.1., ny no 4h 0.3.1.2¾, ejer og bruger Niels Christian Christensen Kåstrup 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 266 
 
1828 skøde Niels Christian Christensen Kåstrup, parcel no 2 af Peder Tanges gård i Brund hk 0.5.0.1.( 4h) 
1833 skøde do, parc el no 3 af sællger Peder Korsgårds gård hk. 0.3.3.2¼ ( 5c) 
Folketælling Brund 1834, et hus 
Niels Christian Kåstrup, 38 år 
~Kirsten Madsdt., 39 år 
|-Christen Nielsen 11 år 
|-Mads Nielsen 8 år 
|-Marianne Nielsdt. 5 år 
|-Anders Christian Nielsen 2 år 
Folketælling Brund 1845, et hus 
Niels Christian Kåstrup, 49 år, født i sognet, husmand 
~Kirsten Madsdt., 50 år, født i sognet 
|-Marianne Nielsdt., 16 år, født i sognet 
|-Anders Christian Nielsen, 12 år 
|-Jens Peter Nielsen, 10 år 
|-Peder Nielsen, 8 år 
1846 skøde do. parc el 5g af sælger Jens Christian Pedersen Bojers gård, hk. 0.6.0.2¾ 
 
1859 skøde Lars Jensen, parcellen no 2 af Peder Tanges gård, gl. hk. 0.5.0.1, ny no 4h 0.3.1.2¾-  parcel af Peder Korsgårds gård gl. 0.3.3.2¼, ny matr. no 5c .0.2.3.¾ 
parcel no 5g hk. 0.6.0.2¾, besætning m.v. 
Folketælling Brund 1860, en gård 
Lars Jensen, 41 år, født i Torsted, gårdmand 
~Marianne Nielsdt. 31 år. født i sognet 
Niels Christian Christensen (Kåstrup), 65 år,gårdmandens svigerforældre 
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~Kirsten Madsdt. 66 år 
1869 aftægtsk til Niels Christian Christensen Kåstrup og hustru Kirsten Madsdt. 
1869 skifte † Lars Jensen, adkomst for enken Marianne Nielsdt. til 4h med bygninger, 5c,5g. 
 
1869 attest Peder Christian Jensen er ~med enken Marianne Nielsdt., hans adkomst. 
Folketælling 1880, Brund, en gård 
Peder Christian Jensen, 49 år, født i Nors, gårdejer 
~Marianne Nielsen, 50 år, født i sognet 
|-Bodil Kirstine Jensen 19 år, født i sgonet 
|-Laurits Jensen, 9 år 
Niels Christian Kåstrup, 83 år, enke, født i sognet, konens far. 
Realregister 1846-1970 fol. 617, matr. no 4h, 5c, 5g 
 
1905 skøde Laurits Jensen, søn, samme ejendom 
 
1915 skøde Niels Jensen Krabbe, 4h, 5c med bygninger (5g frasolgt, 4h og 5c overført anden ejendom. se 4a 
 
Et hus i Brund, matrikel no 4k m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.5.3.2., ny no 4k hk. 0.3.3.1¾ 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 259 
oprindelse, jord fra forrige Peder Tanges udstykkede gård 
 
1824 skøde Niels Nielsen Graversen i Brund, parcel på Brund mark no 7, hk. 0.5.3.2., sælger Chrisen Larsen af Skovsted og Jens Overgård ibd.  
 
1831 skøde Christen Nielsen i Hillerslev, samme parcel med bygning 
 
1838 skøde Lars Jensen Tous ig, et hus i Brund 0.5.3.2. ( 4k) 
 
1839 skøde Peder Christian Andersen Oddershede, samme ejendom  
Folketælling 1845, Brund, et hus 
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Peder Christian Oddershede, 45 år, født i sognet, husmand 
~Helvig Nielsdt., 77 år, født i sognet 
Sofie Andersdt., 19 år, født i sognet, tjenestepige 
(ved folketælling 1834 bor parret i St. Hillers lev) 
 
1858 skøde Lars Christian Andersen af Brund, huset hk. 0.5.3.2., ny matr. no 4k. 0.3.3.1.¾ med eng i Møsk, samt et hus på Hillerslev mark, der er en parcel no 29 af forrige 
Anders Pedersens gård, gl. hk. 0.2.2.2½, ny no 7b, 0.3.2.0.2. med andel i Ballerum Kær., parcel no 11 af Peder Tanges gård, gl. hk. 0.0.2.1., en parcel no 12 af  samme gård hk- 
0.0.2.½.( sælgeren Peder Chr. Oddershede) 
Folketælling Brund 1860, en gård ( formodentlig hertil, men se også St. Hillerslev, matr. 27a 
Lars Andersen, 32 år, født i Skinnerup, gårdmand 
~Petrine Georgine Sørensen, 28 år, født i Skinnerup 
|-Anders Larsen, 2 år, født i sognet. 
 
fortsat fol. 466: ( nyt register fol. 619) 
1875 skøde Jens Christian Christensen Sand, huset 4k i Brund, hk. 0.3.3.1¼, hus i St. Hillerslev 7b hk. 0.3.2.0., 4’l i Brund 0.1.1.1¾ 
 
1876 skøde Poul Pedersen, samme ejendom - se ogå matrikel 5a med folketælling 
 
1919 skøde Lars Christian Pedersen Bunk, søn, same ejendom 
Folketælling Brund 1921 
Lars Bunk, født 1879 i Hillerslev sogn, kom 1919 fra Thisted 
~Maren Bunk, født 1892 i Sennels 
|-Jacob Henriksen Bunk, født 1914 i Hillerslev sogn, ankom 1919 fra Thisted 
|-Parmo Chr. Pedersen Bunk, født 1911 Hillerslev sogn, fra Thisted 1919 
|-Anne Katrine Bunk, født 1918 i Thisted, ankom 1919 fra Thisted 
Jens Christian Christensen, født 1907 i Thisted, kom 1920 derfra, tyende 
Martha Skårup, født 1900 i Frøstrup, ankom 1919 fra Klim 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Bunk, Lars Chr. Pedersen, gdr. i Brund. Født 11 juli 1879 på gården, søn af gdr. Poul P. Bunk. Gift med Maren Bunk, født Knudsen Henriksen, født 13. juni 1892, datter af skipper 
Lars Henriksen. Bygningerne er opført 1892. Gården har været i slægtens eje siden ca. 1880. Bunk overtog gården 1919. Der er opdyrket 14 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 14700, 
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grundskyld 7700. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 3 køer, 1 ungkvæg og 4 svin, den er nu 2 heste, 6 køer, 6 ungkvæg og 15 svin. Bunk er uddannet ved landbruget og 
murerfaget.  
 
1948 skøde Peter Bojer, svigersøn, 4k, 4’l, 7b 0.3.2.0. St. Hilerslev og Kåstrup 12s 0.0.1.½ (7e ¼ album frasælges  
1970 skøde do., 4i o.3.2.2¼ - fra Anne K. Hansen (udåt af matr. 1917,3 u, 4k. 
4’l overført anden ejendom,  4u overført til 3a 1973 
1973 udgør 4k 3354m²,  
nyt tingbogsblad 4k 
adr. 2003 Brundvej 17, ejer Søren Nielsen Horsfeldt 
 
Brund, matrikel 4m 
Ejerliste 1845-1970 fol. 705, matr ikel no 4m hartkorn 0.0.3.¼, 4r ½ album ( overført 1955 til Sennels.) 
 
1891 skøde Christen Ørgård Jensen, 4m (se også 4a) og St. Hillerslev matr. 40a med folketælling 1921. 
1938 adk. Bodil Kirstine Jensen, født Larsen, enken. if lg. skifte, bopælsret på huset iflg. testamente.   far Lars Munk 
 
1938 skøde Lars Munk Nielsen, Otto Jensen, Karen Marie Laura Jensen, 4m + Hillerslev 
 
1946 skøde Søren Hundal Graversen Nielsen, 4m 
1947 skøde do, 4r - fra Jens Østergård 
 
1942 skøde Jens Møller Overgård, Sennels.  
 
En gård i Brund gl. matrikel no 5, ny matrikel no 5- >5a         
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 8.4., ejer Ørum, bruger Jens Christensen 
matrikel 1664 hartkorn 7.0., ejer Ørum, bruger Jens Christensen 
matrikel 1688 no 5, hartkorn 6.2.2.2., ejer Ørum, før hk. 7.0., bruger Jens Christensen Kåstrup 
matrikel 1688b no 5, hartkorn 6.2.2.2.,ejer P. Maes, bruger nu Peder Jensen  
matr ikel 1688c no 5, hartkorn 6.2.2.2., ejer Niels Hesseldal, bruger Peder Jensen Kås trups enke 
Strøgods 1778, no 5 i Brund, hartkorn 6.2.2.2., ejer Christen Hesseldal i Vigsø, bruger Peder Christensen Bjerregård 
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samme mand bruger af no 26 i St. Hillers lev hk. 2.0. - bliver lagt til i Brund? (no 26 oprindelig 5.7.2.2.) 
hartkornsspecif ikation 1789 Brund no 7, hartkorn 8.2.3.2. ejer Niels Hesseldal, bruger Peder Bjerregård. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 6.2.2.2., ny matrikel no 5 hk. 5.7.2.2¾, ejer og bruger Niels Graversen,- forandret til matr ikel no 5a,b,c,d,e. 
do., gl. hartkorn 4.1.3.0., ny matrikel no 5a 3.2.2.1, ejer og bruger Peder Korsgård 
 
matr. 1662 Jens Christensen Kåstrup, se gård  gl. no 2 (ny no 4c) 
 
matr. 1688b Peder Jensen Kåstrup, se gård no 2 
 
før 1778 Peder Christensen Bjerregård 39 Ø1793/91 
  ~Anne Andersdt. 41 
folketælling, Brund 1787, 2.fm.  
Peder Bjerregård, 48 år, bonde og gårdbeboer 
~Anne Andersdt. 46 år, begge i 1. ægtesk 
|-Kirsten Pedersdt., 21 år 
|-Maren Pedersdt., 19 år 
|-Johanne Pedersdt. 11 år 
|-Anders Pedersen 7 år 
|-Christen Pedersen, 3 år 
en tjk. Thomas Jensen, 28 år 
 
før 1801  Mads Jensen Ovesen Sand ( se skøde og panteregister nedenfor ) 
  ~Anne Andersdt.  
folketælling 1801, 5. fm. 
Mads Ovesen   62 
~Maren Pedersdt. 67 her     Dt. af Peder Bjerregård 
|-Kirsten Madsdt. 95 
desuden 3 tjenestefolk 
Poul Christensen 15 år 
Maren Jensdt, 51 år ugift 
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Christen Pedersen 15 år ( søn af Peder Bjerregård?  
Mads Sand får skøde 1804 på hk. 1.0. - se “En ejendom i Brund, ny matr. no 11a” 
Skøde og panteregister 1823-46, Brund fol. 100 - anmærkning: Mads (Jensen ,Ovesen) Bjerregård eller Sand, fæstebonde til Ingeborg Hesseldal. Mads Bjerregård skal have giftet sig 
til gården med enken efter Peder Bjerregård. Anders Christensen Hesseldals kone Anne Christensdt. Vullum ejer det halve og hendes arvinger den anden ½ gård af hk. 6.2.2.2. 
1793 Deklaration udstedt af enken efter Anders Chr. Hesseldal i Vullum, Anne Christensdt. erklærer at hendes børn Jens Andersen og Ingeborg Andersdt. ejer ½ med hende i 
nærværende gård hk. 6.2.2.2., nemlig første 2/3 og sidste 1/3. senere  overtages af datterens mand Niels Chr. Pedersen Bach i Hjardemål hendes andel, nemlig 1/6. af gården i Brund 
af hk.6.2.2.2. 
1804 skøde Mads Sand, hk. 1.0. fra Anders Hvasses gård, sælger kbmd. Jens Larsen - se “Ejendom i Brund ny matr. no 11a”, Mads Sand  
 
1813 skøde Mads Bertelsen i Kløv, en gård i Brund hk. 6.2.2.2., sælger Jens Andersen Vullum og Niels Chr. Pedersen Bach,Anders Hesseldahls arvinger. (frasolgt hk. 0.5.1.¾) 
 
1816 skøde Niels Nielsen Graversen af Ll. Hillerslev, gården af hk. 5.5.1.1¼. 
 
1819 skøde Anders Baun samme ejendom 
 
1826 skøde Peder Pedersen Korsgård, samme ejendom 
Folketælling Brund 1834, en gård 
Peder Pedersen Korsgård 46 år, gårdmand 
~Sofie Katrine Simonsdt. 36 år 
|-Else Marie Pedersdt. 19 år 
|-Peder Pedersen 13 år 
|-Marie Kirstine Pedersdt. 6 år 
|-Marie Katrine Pedersdt. 4 år’ 
|-Thomas Pedersen 2 år 
folketælling Brund 1845, en gård 
Jens Christian Pedersen Bojer,  16 Kåstrup 
~Katrine Sofie Thomasdt. 98 Rær ( enke e. Peder Korsgård) 
Maren Kirstine Pedersdt., hendes dt. 27, her 
Peder Pedersen, hendes søn 21, Rær 
Maren Katrine Pedersdt., hendes dt. 29, her 
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Thomas Pedersen, hendes søn 32, her 
Jens Peter Pedersen, hendes søn 35, her 
Lise Pedersen, hendes dt. 39, her 
Kirstine Pedersdt., hendes dt. 41, her 
Parret flytter til hus, matr. no 11a 
udstykningsbevilling af 1832 
En udstykket gård i Brund, matrikelno 5a  
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 4.1.3.0., ny matrikel no 5a hartkorn 3.2.2.1, ejer og bruger Peder Korsgård 
Ejerliste, skøde og panteregister  1823-46, fol. 332 ( nyt register fol.621) 
 
1852 skøde Niels Pedersen, gården 5a. hk. 2.0.3.1¼ 
  
1853 skøde Anders Jensen Pedersen samme ejendom + parcel i Kåstrup matr. no 43 2½ alb. med aftægt 
1854 skifte Anders Jensen Pedersens † hustru Anne Mortensdt., læst som sikkerhed for børn 
Folketælling Brund 1860, en gård 
Anders Jensen Pedersen, 46 år, født i Østrild, gårdmand 
Ãnne Katrine Mortensdt., 37 år, født i Lild 
|-Maren Kirstine Andersen, 11 år, født i Østrild 
|-Anne Andersen,9 år, født iØstrild 
|-Anton Andersen, 4 år, født i sognet 
|-Kirsten Andersen, 3 år 
|-Gert Andersen 1 år 
Peder Jensen, 76 år, født i Østrild, gårdmandens far 
Ãnne Katrine Pedersdt-. 73 år, født i Østrild, gårdmandens mor 
Folketælling 1880, Brund, en gård 
Anne Katrine Mogensen, 56 år, enke, født i Lild, gårdejer 
|-Anton Andersen, 23 år, bestyrer 
|-Kirstine Andersen, 22 år 
|-Petrine Andersen, 18 år 
|-Else Marie Andersen, 15 år 
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|-Inger Marie Andersen, 12 år 
|-Mogens Christian Andersen, 10 år 
1882 tilladelse for Anne Katr ine Mogensdt. enke efter Anders Jensen Pedersen, til uskiftet bo 
 
1884 skøde Poul Pedersen, gården no 5a i Brund hk. 2.0.3.1 ¼ og parcel no 43, Kåstrup Nørkjær 2½ album - mageskifteskøde 
Realregister 1846-1970 fol. 332, matr. 5a hk 2.0.3.1¼ 
Folketælling 1880, Brund, en gård 
Poul Pedersen Bunk, 34 år, født i Tved, gårdejer 
~Johanne Larsen Bunk, 27 år, født i Rær 
|-Peder Christian Pedersen Bunk, 3 år, født i sognet 
|-Lars Christian Pedersen Bunk, under 1 år 
Anne Kirstine Jensen, 14 år, født i Torsted, tjenestepige 
Ved folket. 1890 har parret endnu en søn 
Martin Johan Bunk, 1 år 
Realregister 1846-1970 fol. 619, matr. 4k,l + 7b St. Hillerslev 
 
1914 skøde Lars Peter Knudsen Jensen, 5a med bygninger 
1915 skøde do., 5g hk 0.6.0.2 ¾ - fra Laurits Jensen 
1917 adk. Kristine Jensen født Bech, 5a, 5g,  
                
1917 skøde Niels Pedersen, samme ejendom 
 
1919 skøde Søren Vittrup Overgård, 5a, 5g (5i,l frasolgt)  
Folketælling Brund 1921 
Søren Vittrup Overgård, født 1878 i Østrild, kom til sognet 1918 fra Thisted, gårdejer 
~Maren Kirstine Overgård, født 1882 i Hjardemål 
|-Marie Ov ergård, født 1914 i Fårtoft 
|-Jens Overgård, født 1911 i Fårtoft 
|-Peder Nørgård Overgård, født 1913 i Fårtoft 
|-Christian Overgård, født 1919 i Brund 
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Viggo Pedersen, født 1904 i Thisted, ankom 191 fra Thisted, tyende 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Overgård, Søren Vittrup, gdr. Brund, født 31 maj 1878 i Østrild, søn af gdr. Jens Overgård. Gift med Maren Kirsten Overgård, født Nørgård den 13. marts 1882 i Hjardemål, datter af 
gdr. Peder Nørgård Jespersen. Gårdens navn er “Grønlund”, den er ombygget 1913, 1915 og 1920. Overgård overtog gården i 1918, der var da opdyrket 27 tdr. land mod nu 32 tdr. 
land. Eeejendomsskyld kr. 33700, grundskyld kr. 19600. Ved overtagelsen var der 3 heste og 12 køer mod nu 5 heste, 14 køer, 14 ungkvæg og 50 svin. Overgård er uddannet 
landmand og har været på Jebjerg Højskole 1899-1900. Har været i bestyrelsen for Thisted mejeri. 
1959 adk arvinger, if lg. skifte 5a hk 2.0.3.1., 5gg 0.6.0.2¾ 
 
1959 skøde Jens Overgård, arveudlægsskøde 
nyt tingbogsblad 5a 
 
En udstykket gård i Brund,ny matrikel no 5b 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.7.2.2., ny matrikel no 5b, 1.0.3.0., ejer og bruger Peder Thomsen. 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 276 (nyt reg. fol. 622) 
 
1833 skøde Peder Thomsen af Brund, parcel m. bevilling af 1832 udstykkede gård, hk. 0.7.2.2. med bygning - sælger Peder Pedersen Korsgård 
Folketælling Brund 1834, et hus 
Peder Thomsen 35 år, husmand 
~Ãnne Marie Christensdt. 32 år 
|-Thomas Pedersen 2 år 
1839 adk Anne Marie Christensdt., seperation mellem Peder Thomsen Harbo og hustru 
1839 skøde Thomas og Anders Christian Pedersen Harbo, samme ejendom, sønner af ovenn.  
Folketælling Brund 1845, et hus 
Anne Marie Christensdt. 45 år, enke (?), født i Villerslev, indsidder og aftægt, afsindig 1 år 
|-Thomas Pedersen 13 år, født her  ( se folketælling 1890 St. Hillerslev Thomas Pedersen Harbo 
|-Anders Christian Pedersen 7 år, do 
1848 dekl. Anne Marie Christensdt., Peder Thomsen Harbos frasepererede hustru erklæret umyndig 
 
1847 skøde Peder Christian Thomsen, huset 0.7.2.2., ny hk.1.0.3. fra auktionsretten, no 5b 
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1851 skøde Niels Christian Jensby af Mærkedal, huset 5b 
1853 bevil. Dorthe Madsdt., Niels Jensbys enke til uskiftet bo, hendes adkomst 
 
1859 attest Jørgen Jensen Munk er ~Dorthe Madsdt. hans adkomst 
1858 skifte † Jørgen Jensen Munk, hjemmel for enken Dorthe Madsdt. 
 
1859 adk Jens Christian Madsen eller Dahl, matr. no 5b m. besætning - ~med enken 
folketælling Brund 1860, en gård 
Jens Christian Madsen Dal 34 år, født i Rær, gårdmand 
~Dorthe Madsdt. Jensby 31 år, født i Kåstrup 
|-Mads Jensby Nielsen 8 år, født i sognet 
|-Maren Jørgensen 6 år 
|-Jens Christian Jørgensen 3 år 
|-Mads Dal Jensen 1 år 
1876 skifte Jens Chr. Madsens hustru Dorthe Madsdt., sikkerhed for børn 
Folketælling 1880 Brund, en gård 
Jens Christian Madsen Dal, 54 år, født i Rær, gårdejer 
~Kristine Christensen, 59 år, født i sognet 
|-Martinus Jensen, 13 år, født i sognet 
|-Kirsten Jensen, 9 år 
Mette Katrine Christensen, 73 år, enke, kapitalist ( har lejekontrakt fra 1868 
Folketælling 1890 
Kristine Christensen, 70 år, enke, født i Kjelstrup 
|-Mads Dahl Jensen, 30 år, ugift, født i Brund, bestyrer 
Realregister 1846-1970 fol.622 matr. 5b hk 1.0.0.¾ (5i frasolgt hk 0.0.2.2¼) 
1895 adk. Kirstine Chrstensen Kjær, enke 
 
1895 skøde Martinus Jensen, søn - aftægt til mor 
 
1903 skøde Jens Christensen, samme ejendom, mageskifte 
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1904 skøde Christen Jensen, søn, samme ejendom 
 
1907 skøde Peder Larsen, samme ejendom 
Folketælling Brund 1921 (hertil ejendommen ?) 
P. Larsen, født 1862 i Brund, landbrug 
Ãnine Larsen, født 1872 i Hillerslev 
 
1933 skøde Niels Christian Henriksen, samme ejendom 
 
1939 skøde Aksel Valdemar Jensen, 5b + Kåstrup 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Jensen, Axel Valdemar, landmand, Brund, født 2. maj 1913 i Sjørr ing, søn af landmand Dusenius Jensen.Gift med Katrine Anna Jensen, født Bunk 21 aåril 1918, datter af gdr. Lars 
Bunk, Hillers lev. Gården er opført i 1895 og blev 1938 overtaget af Axel V. Jensen. Der er opdyrket 8 tdr.land. Eejendomsskyld kr. 10200, grundskyld kr. 5100.Besætningen var ved 
overtagelsen ½ hest, 4 køer, 2 ungkvæg og 2 svin, den er nu 1 hest, 4 køer, 4 ungkvæg og 12 svin. Axel V. Jensen er uddannet ved landbruget. 
adr. 2003 Brundvej 10,ejer Bjarne Johannes Poulsen 
 
En ejendom i Brund, ny matrikel no 5d 
Oprindelse, jord fra gård i Brund, gl. no 7, ny no 5 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.2.1.2½, ny matrikel no 5d, hk. 0.4.1.¾, ejer og bruger Poul Larsen og Jeppe Christensen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 161 
 
1821 skøde Peder Christensen Sodborg en parcel no 2, hk. 0.2.1.2½, sælger Jens Christensen Gade i Skinnerup, fra fol. 124 (5d) 
 
1830 skøde Poul Larsen Brund og Jep Christensen i Skinnerup, samme parcel 
 
1842 skøde Peder Christian Nielsen samme parcel, sælger Jeppe Christensen 
 
1844 skøde Anders Christian Jensen, samme parcel, hk. 0.2.1.2½, ny 0.4.1.¾ (5d) 
1878  skifte adkomst for Anders Chr. Jensens enke, Kirsten Marie Simonsdt, Christen Jensen og Johanne Andersdt.  
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1878 skøde Jeppe Christian Andersen, ovenstående hus, sælger Kirsten Marie Simonsdt. og Johanne Andersdt. 
Folketælling Brund 1880, et hus 
Jeppe Christian Andersen, 35 år, født i Skinnerup, jordbruger 
~Benned Kirstine Pedersen, 30 år, født i Tilsted 
nyt register fol. 624 
Realregister 1846-1970 fol. 624, matr. 5d hk 0.4.1.¾, 5h 0.1.3.1½, solgt, rest 5d 0.2.1.2¾ solgt 1918 
 
1867 skøde Jens Chrstian Madsen Dahl ½ af 5d- se også 5b - 
1876 skifte †Dorthe Madsdt.  
 
1878 adk Kirsten Marie Simonsdt., enke efter Anders Chr. Jensen, og dt. Johanne Andersdt., ½ af no 5d 
1878 skøde Jeppe Chr. Andersen, samme ejendom 
 
1895 adk Kirstine Christensen Kjær, enke efter J. C. Madsen Dahl, ½ no 5 
1895 dekl. do = eneejer af 5h  
1895 dekl. Jeppe Chr. Andersen, eneejer af 5d 
 
1918 skøde Jens Hyldgård Pedersen 5d med bygninger - se matr. 8b 
 
En ejendom i Brund, ny matrikel no 5e. 
Oprindelse: jord fra gård i Brund, gl. no 7. ny no 5. 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.2.3.1¼, ny matrikel no 5e, hartkorn 0.5.0.2½, ejer og bruger Jens Thomsen 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 124 
 
1819 skøde Jens Christensen Gade i Skinnerup på parceller no 1 og 3 af ialt hk 0.5.1.¾, fra Mads Bertelsen ( parcel no 1 frasoslgt) 
 
1821 do Niels Christian Knudsen, en parcel no 3 hk. 0.2.3.1¼ med en af sælger opført husbygning 
Folketælling Brund,1834 i et hus 
Niels Knudsen 57 år, husmand 
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~Maren Kirstine Pedersdt. 50 år 
Folketælling Brund 1845: 
Niels Knudsen 63 år, født i Hjardemål, indsidder og aftægtsmand 
~Maren Kirstine Pedersdt., 60 år, født i Hjardemål 
 
1835 do Jens Thomsen, huset hk. 0.2.3.¼, aftægt til sælger og hustru 
 
1842 do Jens Ibsen, samme ejendom 
folketælling Brund 1845,Jens Ibsen i en gård - se under matr. 4a Brund 
 
1873 skøde Christen Kortegård Nielsen på huset no 5e i Brund, hk. 0.5.2.½ (se tillige no 9a) 
 
Realregister 1846-1970 fol. 625, Brund matr. 4e, hk. 0.5.0.2½ - 5ha 6727m², 5h 0-0.3.2. - 1ha 0406m² 
1895 skøde Peder Jensen, samme ejendom - fra Mette Marie Jensen, enke efter Christen Kortegård Nielsen  
 
1901 skøde Niels Pedersen, 5e 
 
1905  skøde Jens Christensen 
 
1910  skøde Christen Larsen, 5e 
 
1918 skøde Lars Christian Nielsen Sunesen, 5e 
Folketælling Brund 1921, matr. 5e 
Lars Christian Sunesen,, født 1866 i Sennels, til sognet 1893 
~Marie Sunesen, født 1868 i Sennels, til sognet 1893 
|-Niels Sunesen, født 1893 her i sognet, arbejdsmand 
|-Elisabeth Sunesen, født 1901 i sognet, gift, tyende 
|-Alma Sunesen, født 1912 i sognet 
Henry Pedersen, født 1918 i sognet, barn ( Elisabeths barn?) 
1934 adk Marie Nielsen Sunesen født Jensen, enken i uskiftet bo, if lg. skifte 
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1934 skøde Aksel Nielsen Sunesen, 5e 
1951 skøde do., 5h 
nyt blad 1974 5e 
adr. Tovsgårdsvej 9, ejer 2003 Erik Rasmussen Søndergård 
 
Hus i Brund, matrikel no 5f 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 321 ( nyt register fol. 626) 
 
1849 skøde Jørgen Jensen Munk, parcel no 5f hk. 0.3.2.0 i Brund. sælger Jens Christian Pedersen Bojer 
 
1850 skøde Anders Jensen, samme ejendom med bygning opført af sælger 
 
1854 skøde Jens Christian Mikkelsen, samme ejeendom.  
 
1860 skøde Anders Jensen, samme ejendom 
 
1862 skøde Jens Christian Andersen, sm. ej. med aftægt til sælger og hustru Sidsel Andersdt 
 
1871 skøde Anders Kåstrup Larsen, sm. ej.  
Folketælling Brund 1880, et hus 
Anders Kåstrup Larsen, 55 år, født i Sennels, lever af sin jordlod 
~Maren Overgård Thomsen, 51 år, født i sognet 
|-Kirstine Marie Andersen, 14 år, født i sognet 
|-Christian Andersen, 12 år, født i Hundborg 
Petrine Jensisne Jensen, 2 år, født i Thisted, plejedt. 
Folketælling 1890, et hus 
Anders Kaastrup Larsen, 65 år, enke, født i Hov, husejer 
Jensine Andersen, 34 år, gift, født iHillerslev sogn, husmor 
|-Maren Overgaard Christensen, 3 år, født i Brund 



Hillerslev sogn, Brund by, gårde og huse ca. 1660 - 1970 
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster familieforhold   
 

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspec ificationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser, hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmateriale t 

48 

Realregister 1846-1970, fol. 626,huset, matr. 5f hk. 0.3.2.0. 
 
1902 skøde Chr. Madsen - aftægt til sælger (se også 12b) 
 
1919 skøde Niels Iversen Madsen - sælger har ret til beboelse på livstid i værelse i stueetagen - udslettet 1923 
Folketælling Brund 1921, matr. 5f: ( se også 8e) 
Niels Madsen, født 1868, Hillerslev, 1919 fra Klim - landbruger 
~Dorthe Marie Madsen, født 1864 Arup? 
|-Christian Nielsen Skårup, født 1901 i Frøstrup, tilsognet 1920 fra Pindstrup, bagersvend 
|-Martha Kirstine Nielsen Skårup, født 1902 i Frøstrup, 1919 fra Klim, syerske 
 
1922 skøde P. Jensen 
solgt 1923 til 13e Brund 
Brund, matrikel 13e og 5f 
Realregister 1846-1970 fol. 96 ( gl. reg. fol. 243) 13e St. Hillers lev hk 2¼ album, 5f Brund hk 0.0.3.2. 
1874 dekl. Anders Kåstrup Larsen er medejer til 13e, tillige med Lars Chr. Østergård Christensen i 7g 
 
1919 skøde Niels Iversen Madsen 13e - fra Christen Madsen, der mgl. adkomst, - sælger har ret til beboelse (udsletter 1923 
 
1922 skøde P. Iversen, samme ejendom 
 
1923 skøde Holger Ferdinand Bloch, 5f Brund, 13e St. Hillerslev 
 
1925 skøde Poul Nørgård, samme ejendom 
 
1934 skøde Holger Pedersen 
 
1937 skøde Knud Larsen Bach 
1941 adk. Anne Bach f. Christensen 5f, 13e 
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1941 skøde Niels Vestergård Christensen, 5f, 13e 
 
1949 skøde Jens Christiansen 5f. ( 13e overført til anden ejendom) 
 
1953 skøde Åge Christensen, 5f i Brund 
2003, adresse matr. 5f Brund, Ballerumvej 104, ejer Henning Engelbrekt “HN Maskiner” 
 
En gård i Brund, hartkorn 7.0.0.2., ny matrikel no 6->6a->6f, g, l 
Jordebog 1756, Nr. Ullerupgård: hartkorn 7.0.0.2., bruger Christen Pedersen- ps. se også gl.no 2 (ny matr. no4c) . sm. hk.  
Hartkornsspecifikation 1778 u/no, hk. 7.0.0.2, bruger Christen Oddersig 
do 1789, hk. 7.0.0.2., ejer Ullerupgråd, bruger Christen Oddershede 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 7.0.0.2., ny matrikel no 6, hk. 6.7.1.2., ejer og bruger Frands (Frendsen) Pedersen - nu Peder Mikkelsen Harbo 
 
før 1756 Christen Pedersen Oddershede  22 Hillerslev                                        far P.Chrsen i Odderh. 
  e Karen Jensdt. 28 
Ved folketælling 1787, bestod familien udover ægteparret af 
|-Anders Christensen, 25 år. ugift og en 
sønnedatter Maren Pedersdt., 4 år 
en tjenestedreng Poul Madsen 12 år 
Maren Jensdt., tjenestepige, 10 år    
 
U1792f.394 Anders Christensen Oddershede 62 her HH1811/128  Chr. Pedersen Oddershede opladt til s in søn 
  ~Marthe Kirstine Pedersdt. 68 Skovsted  K1808/835  Far:Peder Henriksen 
  |-Peder Christian 00 
Ved folketælling 1801, Brund, 4. fm. bor parret med sønnen Peder Christian 
Karen Jensdt., mandens mor 73 år, enke 
et fattigt barn Poul Pedersen 6 år 
2 tjenestefolk Maren Pedersdt. 18 år og 
Poul Nielsen 12 år 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 106: Ejerliste 
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1802 skøde Anders Christensen Oddershede, hk. 7.0.0.2 skøde fra Ullerupgårds ejer 
1811 adk enkens adkomst if lg.skifteattest 
  
1812 adk Niels Chr. Larsen, adkomst if lg. attest ~m. enken Marthe Kirstine Pedersdt. 
  . 
1817 skøde Frendsen Pedersen, skøde, hk. 7.0.0.2. fra Niels Chr. Larsen 
  Frendsen Pedersen † 1862 72 Klim se også ny matr. no 10, Brund                          far P Nielsen Dromshave 
  ~Kirstine Jensdt. † 1840 o.81 Kanstrup                            far J Christensen Kanstrup 
Ved folketælling 1801 boede parret i Kanstrup, han som tjenestekarl. Desuden en søn Peder 1 år gl. 
Ved folketælling 1834 i et hus i Brund, se matr. 9c 
Ved folketælling 1845 i Brund boede Frendsen Pedersen som aftægtsmand hos Jeppe Larsen Kloster, der er ~ med datteren Kirsten Marie  
skøde og panteregister fol. 257,fortsat fra fol. 106 
1822 forlig  Frendsen Pedersen med P. Christian Andersen 
 
1838 skøde Peder Chris tian Andersen, skøde fra amtsretten 
 
1838 skøde Peder Thomsen Bojers skøde (skødedato må være før og indført nu i forbindelse med hans død) 
1838  enken Maren Knudsdts adkomst iflg. skifteattest 
Folketælling Brund 1834, en gård 
Peder Thomsen Bojer, 54 år, gårdmand 
~Maren Knudsdt. 40 år 
|-Maren Pedersdt. 7 år 
|-Thomas Pedersen 4 år 
|-Knud Pedersen 2 år 
Niels Frentsen 27 år, tjenestefolk 
Anne Katrine Jensdt. 25 år, do 
|-Niels Christian Pedersen 19 år, do 
Anne Marie Jensdt. 12 år, do 
 
1839 adk Peder Harbo Mikkelsen, adkomst iflg. attest ~Maren Knudsdt., hk. 7.0.0.2.(fol.1806,søn af Mikkel Larsen (Harbo),Kjelstrup) 
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folketælling Brund 1845, en gård 
Peder Harbo, gårdmand 05 i sognet 
~Maren Knudsdt. 94 Sennels 
5 børn, fællesbørn ell. stedbørn? 
|-Maren Pedersdt. 27 her 
|-Thomas Pedersen 30 her 
|-Knud Pedersen 33 
|-Christen Pedersen 35 
|-Peder Christian Pedersen 39 
Niels Frentsen, tjenestefolk 08 i sognet 
Anne Katrine Jensdt., do 09 i sognet 
1852/54/58 afkald fra Maren Pedersdt. ~Peder Christensen, Vesløs. Peder Pedersen i Brund og Christen Pedersen, Brund, arv e. far og farbror 
 
1851 skøde Kammerråd Fjeldgårds skøde, gård no 6 i Brund, gl. hk. 7.0.0.2., ny 6.7.1.2.  
 
1853 skøde Anders Ramsgård Jensen, parcellen no 6a hk. 3.1.1.1 ¾,6d 0.5.2.2½,6f 0.1.2.1.,6g 0.1.1.1¼, skøde fra auktionsretten, udstykket fra Kammerr. Fjeldgårds gård i 
Brund., frasolgt no 6d. 
1857 skøde Anders Jensen Ramsgård, en udstykket parcel u. matr. no 4u i Kåstrup hk. 2½ album 
folketælling Brund 1860 
Anders Jensen Ramsgård 38 år, født i Torsted, gårdmand 
~Inger Marie Thomasdt., 51 år født i Torsted 
|-Jens Andersen 11 år, født i Vang 
Thomas Vestergård Jensen 17 år, født i Skjoldborg, tjenestekarl. 
 
1867 skøde Ole Kløv på matr. no 6a, 6f, 6g,(frasælger  6a) 
folketælling Brund 1880, en gård 
Ole Christensen Kløv 56 år, født i Vesløs, jordbruger 
~Inger Mikkeline, 51 år, født i Vesløs 
|-Anne Kristine Olesen, 19 år, født i Vesløs 
|-Otto Olesen, 12 år, født i Vesløs 
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|-Tine Olesen, 11 år, født her i sognet 
Realregister 1846-1970, fol. 638 matr. 6f hk 0.1.2.1, 6g 0.1.1.1¼, 6’l 0.7.0.1½  
 
1895 skøde Lars Christian Badstue Olesen, 6’l, 6f, 6g med bygninger- fra sin far. Aftægt til sælger og hustru Inger Mikkeline  Poulsdt. 
 
1901 skøde Chr. Nielsen, samme ejendom 
 
1905 skøde Chr. Larsen, mageskifteskøde 
 
1905 skøde Peder Chr. Andersen, samme ejendom 
 
1913 skøde Christian Jensen, samme ejendom 
 
1916 skøde Jeppe Frandsen Kloster, samme ejendom ( alt solgt igen) 
 
matrikel no 6b i Brund: (sammenlagt 1874 med 6a) - Knøsgård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 328 
1851 skøde Jørgen Jensen Munk, no 6b af kammerråd Fjeldgårds gård, hk. 0.7.0.2¾, parcellen er bebygget 
 
1853 skøde Christen Pedersen (Møll) i Kjelstrup, sm. ejendom 
1858 skøde do., parcel 10cc 1 alb.  
folketælling 1860, 66. fm. 
Christen Pedersen Møll, 37 år, født i Vang, gårdmand 
~Maren Katrine Jensen, 29 år, født i sognet 
|-Peder Christensen Møll, 3 år, født i sognet 
|-Anne Kirstine Christensen, 1 år 
1870 adk enken Maren Katrine Krog iflg. skifteattest no 6b hk. 0.7.0.2¾, 7e 0.3.2.2¾.( 7e = Brund, købt 1860 
Realregister 1846-1970, matr. 6a Brund, 6b 
 
1870 adk Niels Sørensen, iflg. attest ~m. Maren Katr ine Krog, 6b 
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1874   skøde Niels Sørensens skøde på no 6a fra Ole Kløv.1.5.2.½, fra fol. 257 
Folketælling Brund 1880, en gård 
Niels Sørensen, 53 år, født i Tved, jordbruger 
~Maren Katrine Jensen Krog, 48 år, født i sognet 
|-Peder Christensen Møll, 22 år, født i sognet 
|-Johanne Marie Christensen, 15 år,  
|-Jens Krog Christensen,10 år 
|-Maren Katrine Nielsen, 8 år 
|-Søren Nielsen, 4 år 
1881 adk Maren Katr ine Krog, som enke efter Niels Sørensen, 6a, 6b med bygninger - se også Kåstrup og Tved 
 
1889 adk. Søren Larsen if lg. attest ~Maren Katr ine Krog 
folketælling 1890 
Søren Larsen, 45 år, født i Tved, gårdejer 
~Maren Katrine Jensen Krog, 58 år, født i sognet 
|-Johanne Marie Cristensen, 25 år 
|-Maren Katrine Nielsen, 17 år 
|-Søren Nielsen, 14 år 
 
1916 skøde Christian Marius Gregersen no 6a og 6b 
 
1917 skøde Lars Chr. Pedersens Bunks skøde, samme ejendom 
 
1918 Dekl Søren Vittup Overgårds skøde på sm. ejendom, + tilladelse til gårdens navn “Knøsgård”.  
 
1918 skøde Johannes Pedersen Badstue og Anker Pedersen Badstue, samme ejendom 
 
1919 skøde Peder Christian Poulsen, samme ejendom ( 6m 2 album solgt 1920) 
Folketælling Brund 1921 
Peter Christian Poulsen, født 1895 i Skjoldborg, hertil 1919 fra Thisted Landsogn, gårdejer 
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~Maren Poulsen, født 1898 i Søndbjerg, derfra 1919 
Jens Alstrup Larsen, født 1892 i Bedsted, ankom 1919 fra Skinnerup, tyende 
Villiam Peter Christian Jensen, født 1893 i Sundby Mors, gæst, fisker 
“DAMSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Poulsen, Peder Chr., gdr. Brund, født 6. december 1895 i Grøngård i Skjoldborg, s’n af gdr. Poul Pedersen Poulsen. Gift med Maren Poulsen, født Pedersen 7. juli 1897 i Tambohus, 
datter af Niels Lund Pedersen. Gårdens navn er “Knøsgård”, Stuehuset er opført ca. 1845, ombygget 1913. Poulsen overtog gården i 1919, der var da 32 tdr. land mod 22 tdr. land 
nu. Eejendomsskyld kr. 26699, grundskyld kr. 16600. Ved overtagelsen var der 2 heste, 8 køer, 12 ungkvæg og 1 svin mod nu 3 heste, 10 køer, 14 ungkvæg og 90 svin. Poulsen er 
uddannet landmand og møller, har endvidere været formand for mejeriet i Thisted  
 
1948 skøde Chr. M. Christensen, samme ejendom 
 
1948 skøde Mads Andersen, samme ejendom ( 5n hk 0.4.2.½ solgt 1948) 
nyt tingbogsblad 1969 no 6b 
Knøsgårds adresse 2003: Ballerumvej 112, ejer Erik Nielsen 
 
Brund, matrikel no 6c  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 336 
1853 skøde Anders Enevoldsen Møller, parcel no 6c hk. 0.7.0.¾  ( har pant i bygninger)af sælger kammerråd A. Fjeldgårds udstykkede gårds jorder (køber har pant i bygning) 
1854 skifte Anders Enevoldsens hustru Anne Kirstine Hansdt. 
1856 skøde Anders Enevoldsen, parcel i Kåstrup 9c ¾album 
folketælling Brund 1860, et hus 
Anders Enevoldsen 42 år, født i Torsted 
~Else Marie Jensdt. 31 år, født i sognet 
|-Elvine Marie Andersen 13 år, født i Skinnerup 
|-Hans Christian Andersen 10 år, født i Skinnerup 
|-Enevold Andersen 6 år, født i sognet 
|-Jens Andersen 4 år, født i sognet 
|-Anne Katrine Andersen 2 år, født i sognet 
|- en pige, under 1 år, født i sognet. 
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1862 skøde Niels Christian Christensen (Kløjgård) no 6c i Brund med bygninger, og 9c i Kåstrup fra Anders Enevoldsen Møller 
Realregister 1846-1970 fol. 630, matr. 6c Brund, hk. 0.7.0.¾ 4ha 0697m², 6d 0.3.0.¼ 2 ha 1020m² 
1867 skøde Niels Christensen Kløjgård, no 6d - fra Anders Ramsgård Jensen 
Folketælling 1880, Brund, en gård 
Niels Christian Christensen, 46 år, født i sognet, jordbruger 
~Kirsten Larsen, 48 år, født i Sennels 
|-Kristiane Nielsen, 11 år, født i sognet, 
|-Christen Nielsen, 9 år 
Maren Olesen, 69 år, gift, født i sognet - fælles med datteren om de husmoderlige gerninger - p.t. i Hjardemål 
Folketælling Brund 1890 
Niels Christian Christensen, 56 år, født i sognet, gårdejer 
~Kirsten Larsen, 58 år, født i Sennels 
 
1894 skøde Søren Chr. Larsen, 6c, 6d. mageskifteskøde 
1912 skifte Petr ine Pedersen, som sikkerhed for børn 
 
1917 skøde Jeppe Frandsen Kloster, 6a, 6b 
1917 skøde Jens Dusenius Jensen ( se også 7g) 
Folketælling Brund 1921 
Dusenius Jensen, født 1875 i Korsø (Hjardemål), kom 1915 fra Vandet, gårdejer 
~Maren Kirstine Jensen, født 1877 i Thisted, fra Vandet 1915 
|-Elna Margrethe Jensen, født 1901 i Vang 
|-Dorthe Marie Jensen, født 1907 i Sjørring 
|-Henry Severin Jensen, født 1912 i Sjørring 
|-Aksel Valdemar Jensen, født 1918 i Sjørring 
|-Ejnar Thøger Jensen, født 1916 i Brund 
|-Viggo Marius Jensen, født 1919 i Brund 
 
1929 skøde Carl Andreas Jensen, søn 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
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Jensen, Karl Andreas, gdr. Brund, født 28. maj 1906 i Sjørring, søn af landmand Jens Dusenius Jensen. Gift med Kristiane Marie Jensen født Christensen 4. januar 1903, datter af 
landmand Karl Christensen. Gårdens navn er “Marienlyst”. Den har været i slægtens eje fra 1914 og blev ombygget 1933. Jensen overtog gården i 1929. Der er opdyrket 12 tdr. land. 
Ejendomsskyld kr. 15000, grundskyld kr. 8000. Ved overtagelsen ar besætningen 2 heste, 4 køer, 4 ungkvæg og 10 svin, den er nu 2 heste, 8 køer, 6 ungkvæg og 30 svin. Jensen er 
uddannet ved landbruget og som slagtet. Er i bestyrelsen for Hesteforsikring. 
adr. 2003, matr. 6c Ballerumvej 108, ejer Frode Smed Poulsen 
 
Brund, matrikel no 6e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 218b 
1868 skøde Niels Christian Nielsen og Christen Larsen Pedersen no 6e, Brund, hk. 0.5.2.1½ 10t i Kåstrup 1 ¼ - sælger Jeppe Larsen Kloster  
1869 afkald fra Niels Nielsen for sin hustrus mødrene arv -til Niels Christian Nielsen  
Folketælling Brund 1880, et hus 
Niels Christian Nielsen, 61 år, født i Sennels, jordbruger 
~Johanne Marie Christensen, 57 år, født i Sjørring 
Christian Larsen Pedersen, 37 år, født i Skinnerup, fælles ejendomsret med sin svigerfar 
~ Hedvig Kirstine Nielsen, 35 år, født i Sennels 
fortsat fol. 532: 
 
1885 skøde Lars Odde Clausen, no 6e hk. 0.5.2.½ med bygninger, parcel no 10b i Kåstrup 1¼ alb.  
Folketælling 1890 
Lars Odde Clausen, 54 år, født i Ydby, husejer 
~Else Christensen, 53 år, født i Tilsted 
|-Klausine Kristine Odde, 22år, født i Tilsted 
 
Realregister 1846-1970 fol. 632, matr. 6e Brund, hk 0.5.2.2½ 5ha 33m²,  Kåstrup 10t 1¼ album, udg. af matriklen  1965 
1891 skøde Christen Nielsen Malle, samme ejendom 
 
1918 skøde Peder Christian Pedersen Oddershede, samme ejendom 
 
1940 skøde Niels Chr. Bentsen, Bedsted, se også Kåstrup 
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1948 skøde Mads Andersen + Kåstrup 
 
1948 skøde Jens Hagbard Riis Jensen 
 
1948 skøde Erik Jensen, samme ejendom 
 
1949 skøde Niels Vestergård Christensen, 6e, 10c  
1971 ny tingbog blad 6e 
2003 adresse, Ballerumvej 100, ejer Jens Otto Serup 
 
Brund, matrikel no 6i 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 475  
1877 skøde M. B. Christensen, skolelærer, no 6i i Brund hk. 0.2.2.2¼ med bygning fra Peder Christian Nielsen 
Folketælling 1880, et hus 
Morten Borregaard Christensen, 75 år, født i Torlev, pensioneret skolelærer 
~Johanne Marie Christensen, 57 år, født i Hillerslev, p.t.i  Sjørring 
|-Ida Kirstine Christensen, 30 år, ugift, født i sognet  
|-Parmo Carl Chistensen, 14 år 
Folketælling 1890 
Johanne Marie Christensen, 67 år, enke, født i sognet, husejer 
|-Ida Kirstine Christensen, 40 år, uift, født i sognet 
|-Elisabeth Christensen, 31 år, ugift, født i sognet 
Realregister 1846-1970 fol. 636, matr. 6i Brund, hk 0.2.2.2¼, 2ha 1065m² 
1897 adk Johanne Marie Christensen, enken, samme ejendom 
 
1897 skøde Jens Chr. Nielsen Tange, samme ejendom 
 
1913 skøde Christen Christensen, samme ejendom 
 
1915 skøde Christian Nikolaj Petersen 
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1918 skøde Frands Christensen  
 
1923 skøde Johanne Christensen 
1928 adk. Christian Larsen Sørensen, iflg. vielsesattest 
 
1928 skøde Peder Chr. Chris tensen 
 
1931 skøde Jeppe Kloster Larsen 
 
1938 skøde Jens Kårfast Larsen 
ny tingbog 1973 blad 6i 
2003 adr. Ballerumvej  106, matr. 6i ejer Brian Kjær 
 
Brund matrikel no 6k  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 457 ( nyt register fol. 637) 
1867 skøde Peder Christian Nielsen parcel 6i, bebygget ( solgt fol. 475) 
1873 skøde do., matr. no 6k i Brund, hk. 0.4.2.1¾ ( fra fol. 257) 
Folketælling Brund 1880, et hus 
Peder Christian Nielsen, 44 år, født i Hunstrup, jordbruger 
~Anne Marie Larsen, 46 år, født i Sennels 
Anne Nielsen, 9 år, født i Østrild, plejedt. 
 
1888 skøde Niels Peter Pedersen, sm. ej. med bygninger       
Folketælling 1890, Brund  
Niels Peter Pedersen, 41 år, født i Øsløs, husejer       
~Maren Kirstine Christensen, 28 år, født i Øsløs 
|-Peder Nielsen Pedersen, 7 år, født i Øsløs 
|-Anton Marius Pedersen 2 år, født i Øsløs 
|-Johanne Anine M. Pedersen 1 år. født i sognet 



Hillerslev sogn, Brund by, gårde og huse ca. 1660 - 1970 
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster familieforhold   
 

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspec ificationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser, hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmateriale t 

59 

Realregister 1846-1970 fol 637, matr. 6k Brund, hk 0.4.2.1¾ ell. 3ha 9402m², 6n 0.4.2.½ 3 ha 1521m², 11c hk 0.0.2.2.  
 
1919 skøde Hans Nielsen Damsgård, samme ejendom 
Folketælling Brund 1921 
Hans Nielsen Damsgård, født 1891 i Nørhå, ankom 1919 fra Hunstrup, landbruger 
~Martha Kristine Damsgård, født 1890 i Nørresundby, ankom 1919 fra Østrild 
 
1943 skøde Jens Chr. Jensen, P.C. Christiansen, 6k 
 
1948 skøde Aage Christensen, 6k 
1948 skøde do. no 6n - fra Mads Andersen 
1964 skøde do., 11c - fra Carl Nielsen 
1973 ny tingbog blad 6k 
adr. 2003, Ballerumvej 102, ejer Mogens Haagh 
 
Brund, matrikel 6m 
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 714, 6m, hartkorn, 2 album. 
1920 skøde Johanne Marie Christensen no 6m, i flg. skifte - eneste arving efter Søren Larsen (se Knøsgård) 
Folketælling Brund 1921 
Johanne Marie Christensen, født 1864 i Brund, rentier 
Søren Nielsen, født 1875 i Brund, 1921 fra Thisted, slægtning, musiker 
Dagmar Agnete Nielsen, født 1912 i Hillerslev, slægtning 
 
1933 skøde Søren Nielsen, arveudlægsskøde efter Johanne M. Christensen 
 
1933 skøde Jens Christian Andersen 
1969 adk. arvingerne efter Jens C. Andersen 
 
1969 skøde Carl Ejnar Larsen 
nyt tingbogsblad 1972 6m 
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En gård i Brund, gl.matrikel no 4-, ny matrikel. no 7a -  senere Munkholm 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 8½ td., ejer Ørum, bruger Jens Larsen 
matrikel 1664, hartkorn 7.0. ejer Ørum, bruger Jens Larsen (Munk) 
matrikel 1688,  no 4, hartkorn 6.5.1.2., ejer Ørum, bruger Peder Jensen 
matrikel 1688b no 4, hartkorn 6.5.1.2., ejer Ørum, bruger Peder Jensen 
matrikel 1688c no 4, hartkorn 6.5.1.2., ejer Nørre Ullerupgård, bruger Thomas Mikkelsen 
jordebog. 1756, Nr. Ullerupgård, hartkorn 7.0.0.1, bruger Thomas Mikkelsen ( herunder 2 boels engs hk.(= 0.2.2.2. før Chr. Andersen i gården Hou, St. Hillers lev, se særskilt Brund 
by eng),  
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, hartkorn 7.0.0.1., bruger Niels Munk 
hartkornsspecif ikation 1789 no 3, hartkorn 7.0.0.1., ejer Ullerupgård, bruger Niels Munk  
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 8.5.1.2 1/3, ny matrikel no 7, hk. 9.0.3.2½ - nu no 7a, gl. hk. 7.5.2.1., ny hk. 8.2.1.1., ejer og bruger Jens Christian Munk  
do, gl. hartkorn 0.7.3.1 1/3. ny matrikel no 7b, hartkorn 0.6.2.1½, ejer og bruger Jørgen Jensen Munk og skolelærer Svankjær 
 
matr.1662 Jens Larsen Munk † 1681,79 år  00  Tingborg  1666.1681 

 ~ Maren Mortensdt † o.1668 *   do 1668 
 e. Anne MadsdtTingstrup ~1669, Thisted  
 |- Lars Jensen Munk, i matr. no 2 69  do 

* Nævnes 1668 som Jens Larsen Munks sl. hustru i Brund, , hvor Jens Larsen Munk får afkald fra en række personer - altså barnløs. Fra Peder Nielsen, egne vegne, Dorthe 
Christensdt. v. sin søn Jens Christensen, Else Mortensdt. ~Christen Eriksen og hendes bror Christen Mortensen, der er død og efterladt 2 døtre Maren og Helvig. 
Tingbog1681 28.11. i boet efter Jens Larsen Munk deles boet mellem. enken  og sønnen Lars Jensen Munk. Det aftales at Lars Jensen Munk og enken skal dele arven på 110 sldl.  
Peder Jensen, der nu er Lars Jensen Munks stedfar, skal give ham 60 sld., som skal blive stående i boet til han bliver 18 år og give ham øl og mad, klæder og sko, kristelig opdragelse 
og skolegang. Han skal endvidere give ham, til han bliver 18 år, 4 skp. bygsæde, skfe sædekorn dertil og lade det pløje og dyrke, og hvis boet forringes, skal det stå hans formynder 
frit at forlange arven udbetalt. 
 
matr. 1688 Peder Jensen 53 Brund U1724.1/17 Tingbog Hu/1681 28.11: stedfar til Lars Jensen      
   Munk søn af Jens Larsen Munk, Brund     
   do 1683 22.5. hans far Jens Jensen † - en bror =      
  Jens Jensen (må være no 3?)   
  ~Anne Madsdt. Tingstrup (1681) 
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  e. Maren  Madsdt. 67 Hansted 
  |-Jens Pedersen 01 
  |-Else Pedersdt.~her i gården 04 
  |-Mads Pedersen 05 
  |-Anne Marie Pedersdt. 09 
 
U1756 f.144 Thomas Mikkelsen - barnløs 80 Hillerslev U1768.2/282 K1746/626 han selv ibor-genfæste Peder Jensen=svigerfar  
  ~Else Pedersdt. 04 her 
          
U1759 f.154 Niels Jensen Munk, † 1806 32 Brund  U1751.1/114 Th. Mikkelsen  Far:Jens Nielsen Munk 
  ~Kirsten Jørgensdt. † 1771 25 Østrild U1771.1/129 U1768.2/282  Far:Jørgen Nielsen 
  |-Jens Nielsen Munk, Brund ~Trine 61 
              Nielsdt. 
  |-Else Marie~Chr.Thomsen Overg. 60 
                     Kjelstrup  
  e. Karen Jensdt.† 1827 48 Skovsted  U1764.2/251,172.1/133,1791.4/31  Far:Jens Mikkelsen Ton 
  |- Jens Christian Nielsen her i gården 77 
Ved folketælling 1787, Brund 6. fm. bestod familien af: 
Niels Munk, 55 år ,, hans kone Karen Jensdt. 38 år 
|- Jens Christen, 2 år.(?)  
samt de 2 børn af hans 1. ægteskab, Jens og Else Marie 
og en tjenestedreng Lars Pedersen, 22 år 
Ved folketælling 1801, 3. fam. bor parret med sønnen Jens 24 år 
Niels Jensen Munk bliver selvejer v. skøde 1802, der går videre til sønnen Jens Christian 1807 
Ejerliste, Skøde og panteregister 1823-46 fol. 107 
1802 skøde Niels Jensen Munk, skøde fra Marcussen til Ullerupgård, hk. 7.0.0.1. 
1803 skøde samme, hk. 0.5. fra kbm Barthold  Rips, i Thisted  
 
1802 skøde Jens Christian Nielsen Munk, hk. 0.7.3.1 1/3, skøde fra kbm. Jens Larsen i Thisted - (jord fra Anders Thomsen Hvasses gård) - solgt fol. 295 
1807 skøde samme, gården hk. 7.0.0.1., enken Karen Jensdt. til sin søn 
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  Jens Christian Nielsen Munk, † 1851 77 her 
  ~Maren Larsdt. † 1830 81Kjelstrup    far L Mikkelsen 
  |-Lars Jensen Munk † 1880, ~ 15 
       Maren Simonsdt. af Lønnerup †1893 
  |-Anne Jensdt. 
anmærkning: fra justitsprotokol fol. 562, oprettet selvejertestamente, Niels Jensen Munk til søn Jens Christian Nielsen 
Folketælling Brund 1834, en gård 
Jens Christian Munk, 55 år,enkemand, gårdmand 
|-Anne Marie Jensdt. 26 år 
|-Niels Jensen 24 år 
|-Bodil Jensdt. 21 år 
|-Lars Jensen 19 år 
|-Jørgen Jensen 16 år 
|-Anne Jensdt. 13 år 
 
1840 skøde Lars Jensen (Munk), skøde fra  far Jens Chr. Nielsen på a. gården hk. 7.0.0.1., b en parcel no 29 af Peder Thomsens eller Berthold Rips gård,  hk. 0.5., c. 3 agre på 
Lundbak, 2 fjk.( no 7e frasolgt fol. 428, hk. 0.3.2.2¾ 
tekst tabtgået, - fra fol. 60 (vist nok tiender) 
folketælling Brund 1845 en gård 
Lars Jensen Munk 16 her 
~Maren Simonsdt. 22 Hunstrup 
Jens Christian Munk, enk e, mandens far 76 Brund 
|-Anne Jensdt., fjollet fra barndommen 21 her,  
Christen Christensen, tjenestefolk 23 i sognet 
Mette Pedersdt., do 21 i sognet 
Christen Larsen, do 29 Kåstrup 
Ved folketæling 1860, Brund, en gård 
bor Lars Jensen Munk og hustruen med børnene 
|-Jens Larsen, 13 år 
|-Simon Larsen 11 år 
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|-Jens Christian Larsen 7 år  
|-Christen Larsen 6 år 
|-Anne Marie Larsen 2 år 
|-Niels Duodesenius Larsen 1 år 
Anne Jensdt., 38 år, mandens søster 
Christen Larsen 18 år, født i Rær, tjenestefolk 
Else Christensen 19 år, født i Rær, do 
1862  pant indgår som sikkerhed for aftægt til Anne Jensdt.  
1851  lejekontrakt til Niels Jensen på en del af gårdens jord på 50 år 
1853  Amtets dekret: Lars Jensen Munk erklæret umyndig, beskikket værge Simon Jensen (= svigerfar, hvis dt. er~Lars  
1877 fol.119 beskikket værge for  Lars Jensen Munk er nu Anders Ramsgård af Brund - frasolgt 7d hk 0.4.0.2¾, 7m 0.0.3.¾, 1864 
fortsat fol. 493, ejer Lars Jensen Munks enke Maren Simonsdt., - nyt reg. fol. 639 
Ved folketælling Brund 1880, bor parret med børnene 
Jens Larsen 32 år 
Simon Larsen 30 år 
Jens Christian Larsen, 26 år 
Christen Nielsen Larsen, 25 år 
Anne Marie Larsen, 21 år    (bliver ~Niels Nielsen Graversen, søn af Niels Nielsen Graversen St. Hill. 10d) 
Bodil Kirstine Larsen 17 år   (bliver ~ Søren Hundahl Nielsen,søn af Niels Nielsen Graversen St. Hill 10d - ² Chr. Jensen Ørgård,St. Hill. 40a)  
Søren Larsen 14 år 
Louise Larsen, 13 år 
og en søster til Lars Jensen Munk, Anne Jensdt., 59 år, uden forstandsevner 
1880 adk. Maren Simonsdt. til 7a, c, i, k, l. - 7i skal være bebygget ( pant i hk. 6.2.1.¼ 
1883 kontr. mellem Maren Simonsdt. og Simon Jensen og hustru Anne Christensen. aftægtskontrakt 
Realregister 1846-1970 fol. 639, matr. no 7a,c,h,i,k, l,u.  
1896 adk. arvingerne efter Lars Jensen Munk og Maren Simonsdt., samme ejendom 
1910 adk Chr. Jensen Ørgård til sin hustru Bodil Kirstine Larsens tilkommende medejendomsret 
 
1910 skøde Jens Larsen, Simon Larsen, Jens Chr. Larsen, Jørgen Larsen, Søren og Luise Larsen - fra Kristine Nielsen Larsen, Niels Graversen og Chr. Jensen Ørgård, deres 
andele i ejendommen 
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1917 skøde do., fra Jeppe Frandsen Kloster, 6’l 
Folketælling Brund 1921 - landbrug - beboerne alle søskende og ugifte:  
Simon Larsen Munk, født 1849 i Brund 
Søren Larsen, født 18?? 
Jørgen Larsen, født 1852 
Jens Chr. Larsen, født 1853 
Jens Larsen, født 1848 
Martin Larsen, født 1900 
Luise Larsen, født 1866 
1923 adk Simon, Jens Chr., Jørgen, Søren og Luise Larsen til † Jens Larsens 6.del af 7a,i,k, 6’l 
1925 adk Simon, Jørgen, Søren og Luise til † Jens Chr. Larsens 5.del af ejendommen 
1926 adk Jørgen, Søren og Luise Larsen til  † Simons 4.del af ejendommen 7i, k, 6’l, 7t, 9o 
1937 adk Jørgen og Luise Larsen, Søren Larsens 4. del.  
(se også matr. 9a Brund, købt 1916/17 af ovenn. søskende) 
Brund, matr. 7i m.fl.  
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 718, matr. no 6’l hk. 0.7..0.1½, 7i  0.4.0.1¾, 7k, 0.5.3.¼, 7d  0.2.0.0. 9a 0.5.2.¾ og 9d St. Hillerslev ¾ album 
 
1933 skøde Christian Frandsen, ovenstående matrikler - fra Jørgen og Louise Larsen 
 
1934 skøde Christen Kjærgård Simonsen Tousgård 
 
1935 skøde Niels Peter Pedersen 
 
1943 skøde Peder Oddershede Bach, 6’l, 7i, 7k, 7t, 9a, 9d + Hunstrup. 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Bach, Peder Oddershede, gdr. Brund, født 28. april 1911 i Thisted, søn af landmand Ole Bach. Gift med Kirstine Bach, født Stentoft, 20 september 1900 i Vesløs, datter af landmand 
Niels Thomsen. Gårdens navn er “Munkholm”, den er ombygget 1913. Bach overtog gården 1943. Der er opdyrket 32 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 27000, grundskyld kr. 17000. 
Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 8 køer, 10 ungkvæg og 5 svin, den er nu 3 heste, 10 køer, 9 ungkvæg og 30 svin. Bach er uddannet landmand og har været på Vejlby 
Landbrugsskole 1934-45. 
ny matr. no 7i., adresse år 2000: Brundvej 6. Munkholm 
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nyt tingbogsblad 1954 matr. 7i Brund 
Ejendommen og dens ejere er nærmere beskrevet i “Brund - der er stadig historier at fortælle, lokalhistoriske skrifter for Hillers lev sogn no 4, 1999.  
 
Eje ndom i Brund, ny matrikel no 7b 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.7.3.1 1/3, ny matrikel no 7b, ejer og bruger Jørgen Jensen Munk og skolelærer Svankjær 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 295 ( nyt register fol. 640) 
 
1840 skøde skolelærer Svankjær og Jørgen Jensen Munk, parcel no 9, og 10 fra Anders Hvasses gård hk. 0.7.3.1 1/3 (ny matr. no 7b) - fra fol. 107, 0.4. solgt fol. 304 
 
1841 skøde skolelærer Svankjær - hans andel no 10 hk. 0.3.3.1 1/3 
 
1841 skøde Jens Thomsen, no 10, 0.3.3.1 1/3 
Folketælling, Brund 1845, et hus 
Jens Thomsen 45 år, født i Nors, husmand 
~Kirsten Christensdt., 45 år, født i Ø. Vandet 
Dorthe Jensdt., 6 år, født i sognet, forsørges af sognet  
 
1845 skøde Mads Pedersen (Tange), parcellen no 10 med hus (del af 7b hk 0.6.2.1½, hvoraf solgt 0.2.3.3¼) 
1848 skifte Mads Pedersens hustru †, Magdalene Pedersdt. 
Folketælling, Brund 1860, et hus  
Mads Christian Pedersen, 59 år, født i sognet, husmand 
~Inger Christensdt., 43 år, født i Hjardemål 
|-Peder Christian Madsen, 10 år, født i sognet 
|-Jens Christian Madsen, 10 år 
1876 dekl. mellem Mads Pedersen og Christen Thomsen Kielsgård om deling af ejendommen gl. hk. 0.3.3.1 1/3 og hk. 0.4. ny matr. no 7b 0.6.2.1½- opdelt i 7b,7r,7p,7q, no 7b 
hk 0.1.3.1¼ ,med bygning, 7r 0.1.2.½ ejes af Mads Pedersen, 7p,q ejes af Christen Thomsen Kielsgård 
Folketælling, Brund 1880, et hus 
Mads Pedersen Tange, 78 år, født i sognet, lever af sin jordlod 
~Inger Christensen, 62 år, født i Hjardemål 
|-Peder Christian Madsen, 29 år, født i sognet 
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Realregister 1846-1970 fol. 640, matr. 7b, 7r 
 
1889 skøde Peder Christian Madsen, no 7b, 7r og fælledanpart i Møsk og de på 7b stående bygninger - fra sin mor Inger Christensen, Mads Pedersens enke 
Folketælling Brund 1890, et hus 
Peder Chr.Madsen, 39 år, ugift, født i Brund, husejer 
Folketælling Brund 1921 
Peder Christian Madsen, født 1850, her, husejer, landbrug 
~Kirsten Marie Madsen, født 1860 
|-Anders Madsen, født 1892 Hillerslev sogn, murersvend 
|-Jens Madsen, født 1898, Hillerslev, murersvend 
|-Thorvald Andreas Madsen, født 1903 Hillerslev 
1932 adk Kirsten Marie Madsen født Andersen, enken 
 
1932 skøde Thorvald Madsen, søn, 7b 1ha 0851m², 7r 1ha 2116m² 
1974 nyt tingbogsblad 7b 
Adresse  Østerengvej 7, nu 2003, underlagt anden ejendom 
 
Brund, matrikel 7c m.fl. 
Ejerliste realregister 1845-1970 fol. 712, Brund 7c, h,s. 
1917 skøde Peder Hundal Graversen og Carl Graversen, 7c, 0.5.0.1½ , 7h 0.5.0.¾, 7s 1.0.0.¼ fra Jens Larsen m.fl. 
Folketælling Brund 1921 
Peder Graversen, født 1891 i Hillerslev sogn, ugift, murer 
Carl Graversen, født 1891 i Hillerslev sogn, ugift, landmand 
Maren Graversen, født 1890 i Hillerslev sogn, ugift, husbestyrerinde 
1924 skøde do., Carl Graversens andel 
1925 skøde do., 7a 2.2.2.¼ - fra Simon, Jørgen, Søren og Luise Larsen 
1942 adk. Thyra Eleonora Egholm Graversen f. Kingo, iflg. skifte 7a,c,h,s, 
 
1947 skøde Carl Graversen, samme ejendom 
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1962 skøde Niels Evald Graversen, samme ejendom 
1967 skøde do., 7d 0.7.3.2½ - fra Klara Langhof Jensen 
1968 skøde do. 7v 0.3.3.¼ 
nyt tingblad 1972 7c ( 7c udgør 1968 hk. 5.4.2.2¼, herunder indlagt 7a,d,h,s, 
 
Et hus i Brund,  matr. no 7f og 7d 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 150 
 
1862 skøde Niels Christian Nielsen parcel 7f i Brund, hk. 0.3.0.2. - sælger Lars Jensen Munk 
 
1862 skøde Simon Jensen, samme ejendom, sælger fogeden 
1868 skøde do, parc el no 7d hk. 0.4.0.2¾ - sælger A. Fjeldgård.  
 
1868 skøde Søren Henriksen no 7d,7f - sælger Simon Jensen v. mageskifteskøde 
Realregister 1846-1970 fol. 644, mstr. 7f hk 0.3.0.3, 7d 0.4.0.2¾, 7e 0.4.2.2¾ 
1875 skøde Søren Henriksen, 7e - fra Niels Sørensen 
folketælling 1880, en gård 
Søren Henriksen, 46 år, født i Nors, gårdmand 
~Ingeborg Christensen, 46 år, født i sognet 
|-Christian Johannes Sørensen, 12 år, født i Hillerslev 
Ved folketællingen 1890 bor de samme personer i gården 
 
1895 skøde Christen Poulsen Christensen, 7f,d,e med bygninger 
 
1899 skøde Christen Jensen Mikkelborg, samme ejendom 
 
1902 skøde Mads J. Gasberg, samme ejendom 
 
1904 adk Jens og Poul Villadsen Gasberg, samme ejendom, if lg. skifte 
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1904 skøde Niels Chr. Henriksen, samme ejendom 
Folketælling Brund 1921 
Christian Henriksen, født 1868 i Hillerslev, gårdejer 
~Kristiane Henriksen, født 1870 i Brund 
 
1933 skøde Holger Jensen, 7d, e, g. 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Holger Jensen, grd. Brund, født 31 august i Ålsøe, søn af landmand Jens Chr. Jensen. Gift med Klara Jensen, født Bertelsen 29. april 1904 i Oddense, datter af murermester Chr. 
Bertelsen. Gårdens navn er “Kristianelund”, den blev ombygget 1912 og 1916  og overtaget af Holger Jensen i 1933. Der er opdyrket 16 tdr. land. Eeeeejendomsskyld kr. 18000, 
grundskyld kr. 10100. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 8 køer, 4 ungkvæg og 9 svin, den er nu 2 heste, 8 køer, 6 ungkvæg og 24 svin. Holger Jensen er uddannet ved 
landbruget. 
1967 adk Clara Jensen, fru, if lg. skifte 
ny tingbog 1967 blad 7d 
adr. 2003,  Balllerumvej 45, ejer Hans Jørgen Lukassen 
 
En ejendom i matrikel no 7g  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 243, nyt register fol. 645 
 
1864 skøde Lars Christian Østergård Christensen. no 7g hk 0.3.3.2¾i Brund med bygninger - sælger Lars Jensen Munk. 
1873 skøde do, lod no 13e i St. Hillerslev 2 ¼ alb., fra A.  Fjeldgård - se særskilt egendom 
Folketælling Brund 1880, et hus 
Lars Christian Østergård Christensen, 49 år, født i sognet, lever af sin jodlod 
~Else Larsen, 49 år, født i sognet 
|-Marie Margrethe Larsen, 14 år, født i sognet 
|-Lars Bondo Larsen, 13 år, 
|-Peder Kjelerup Larsen, 7 år 
|-Johanne Marie Larsen, 2 år 
|-Anne Marie Larsen, under 1 år 
Ved folketælling 1890 bor parret med 2 børn 
Anne Marie, nu 10 år og  
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Inger Kirstine Larsen, 7 år 
Realregister 1845-1970 fol. 645, matr. 7g hk. 0.3.3.2¾ 
 
1912 skøde Hans Peter Jensen, 7g 
 
1914 skøde Jens Dusenius Jensen, samme ejendom ( se også 6c) 
 
1918 skøde Christen Oddershede 
 
1918 skøde Jens Poulsen Penderup Christensen ( se også 3b) 
Folketælling Brund 1921  
Jens Poulsen Penderup Christensen, født 1884 i Barslev, til sognet 1918 fra Thisted, landbruger 
~Luise Poulsen Christensen, født 1881 i Hasssing, 1918 fra Thisted 
|-Antonia Christensen, født 1907 i Harring 
|-Anders Christensen, født 1908 i Harring 
|-Agnes Christensen, født 1910 i Harring 
|-Sigrid Christensen, født 1913 i Kjelstrup 
|-Alfred Christensen, født 1913 i Kjelstrup - ankom alle 1918 fra Thisted 
i samme ejendom ? ( måsk e 6a?) 
Christian Oddershede, født 1876 i Vandet, ankom 1917 fra Vandet, landbruger 
~Dorthe Oddershede, født 1879 i Vestervig, 1917 fra Vandet 
|-Niels Peter Oddershede, født 1907 i Vandet 
 
1923 skøde Jens Poulsen Klit 
 
1939 skøde Laurits H. Østergård, 7g 
 
1946 skøde Niels Christian Pedersen 
 
1947 skøde Henry Østergård Pedersen 
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1947 skøde Niels Bjerregård Madsen Bjerg, arbejdsmand 
 
1959 skøde Carl Marinus Sørensen, formand 
 
1964 skøde Lilli Vestenborg, fru 
 
1964 skøde Christian Skårup Villadsen, chaffør  
nyt tingbogsblad  7g 
adr. 2003 Ballerumvej 37, ejer Henry Meinby  Pedersen 
 
Et hus i Brund, matrikel no 7p m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 304 ( nyt register fol. 653) 
 
1842 skøde Niels Jensen Munk, parcel no 9 af Anders Hvasses forrige gård, 4 skp.- sælger Niels Kjær Swartz 
 
1843 skøde Poul Pedersen Oddershede, samme parcel med bygning 
 
1845 skøde Christen Thomsen Kielsgård, samme hus 
Folketælling, Brund 1845, et hus 
Christen Kielsgård, 31 år, født i sognet, husmand og daglejer 
~Kirstine Jensdt., 29 år, født i sognet. 
Folketælling, Brund 1860, et hus 
Christen Thomsen, 45 år, født i sognet, husmand 
~Kristine Sørensen, 25 år, født i sognet 
|-Thomas Christensen, 14 år, født i sognet- hans børn 
|-Karen Kirstine Christensen, 10 år 
|-Jens Christensen, 10 år 
|-Christen Christensen, 6 år 
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1873 skøde Jens Christian Pedersen Bojer, lodden no 7q fra Christen Thomsen Kielsgård og Mads Pedersen Tange ( fra fol. 98K) 
 
1876 dekl. Christen Thomsen Kielsgård og Mads Pedersen, angående deling af gl. hk. 0.4.0.0. og 0.3.3.1½, ny no 7b i Brund 0.6.2.½ 
  Christen Thomsen Kielsgård ejer 7p 0.1.2.½, 7q 0.1.2.2¼ - Mads Pedersen: 7b 0.1.3.1¼, 7r 0.1.2.½ med bygning 
Folketælling 1880, et hus 
Christen Thomsen Kielsgård, 64 år, født i sognet,, lever af sin jordlod 
~Christence Jørgensen, 44 år, født i Østrild, 
|-Kirsten Christensen, 12 år, født i sognet 
|-Kristine Christensen, 9 år 
|-Jensine Christensen, 5 år 
Kristiane Andersen, u. 1 år, født i sognet, plejedt.  
1891 adk Kirstine Christensen, enken 7p 
 
1892 skøde Lars Nielsen, samme ejendom + 6ae af Jensbygård ½ album 
 
1900 skøde Peder Christian Madsen - fra skifteretten, samme ejendom 
1932 adk Kirsten Marie Madsen født Andersen, enken 
 
1932 skøde Thorvald Madsen, 7p, 6ae 
1974 overført nyt tingbogsblad 5b- 6ae udgået af matriklen, underlagt 6m 
 
En gård i Brund, gl. matr ikel no 10, ny matrikel 8a 
Kommissionsmatr, 1661/62, hartkorn 4.1., ejer Ørum, bruger Sidsel Nielsdt. - forarmet. 
matr ikel 1664. hartkorn 3.4., ejer Ørum, bruger Christen Nielsen 
matrikel 1688 no 10, hartkorn 3.1.2.1., ejer Ørum, bruger Jep Christensen - nu Jens Knudsen 
matrikel 1688b samme hartkorn og ejer, bruger Jens Jensen 
matrikel 1688c no 10, hartkorn 3.1.2.1., ejer Nørre Ullerupgård, bruger Christen Madsen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hartkorn 3.2.3.2., bruger Christen Madsens enke. ( diff. i hk.+ 0.1.1.1.) se 6.5.1.2. 
hartkornsspecif ikation 1778 uden no hartkorn 3.2.3.2., ejer Ullerupgård, bruger Christen Vandet 
hartkornsspecif ikation 1789 no 4, ejer  Ullerupgård, bruger Christen Vandet. 
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Skøde 1802 til Christen Pedersen Vandet, hartkorn 3.2.3.2., ny matrikel no 8a 
 
matr. 1664 Christen Nielsen, død o. 1672   Tingbog 1672. Delefogden Vil Svendsen fremlægger registrering i boet efter sl. Chr. Nielsen 
  e. Maren Nielsdt, død 1675 
  |-Niels Christensen 
  |-Lars Christensen 
  |-Christen Christensen   Tingbog 1675 26.10.  fremlægger Niels Nielsen Munk i Brund på s in sl. søsters børns vegne 
Niels, Lars og Christen Christenssønner, vurdering på rette 30. dag . Boet bestod af 3 får, 6 gæd, en gl. sæk, en hovedpude, et vår og den sl. kones igangsklæder - alt vurderet til 15 
mk. Børnenes morbror Peder Nielsen, nu boende i Kjelstrup har taget Niels til s ig, Niels Nielsen (Munk) har taget de andre to. 
 
matr. 1688 Jep Christensen   Tingbog 1682-1688 Brund/Skovsted  
  ~Sidsel Simonsdt. Brund  far:S Pedersen, †1682, 75 år, enken Maren Jensdt.   
Jep Christensen omtales i tingbogen, bl. a. for gæld til Ørum gods.1682 får han erklæring fra Peder Jensen i Brund om, at hvis denne i hast har talt ilde om sl. Simon Pedersen, som 
boede og døde i Brund, hans ærlige navn og rygte, har han gjort det ubetænkt. Peder Jensen ved ikke andet om den sl. mand, end hvad godt og ærligt er. 1684 blev der gjort udlæg i 
boet hos ham, men gælden forbliver i boet til betaling af skatter o.andet. 
1685 omtales Anders Nielsen Gøttrup p.t. hos Christen Sørensen på Ballerum. Anders Nielsen Gøttrup har anmodet om fæstbrev på den bolig i Brund, som Jep Christensen før 
beboede. Fæstet blev ham forundt således at han skulle være fri for skat til mikkelsdag og fri for landgilde det første år. Det ser dog ikke ud til at han overtaget fæstet, idet han 
v. tinget bliver dømt til at flytte til den fæstede bolig- han fremfører dog at han vel har fået fæstebrev, men havde endnu kun lidt at tage boligen med og da han kom hjem havde hans 
nuværende husbond Jens Nielsen Trøye, taget fra ham, alt hvad han ejede. 
1686 13.4. omtales Jep Christensens gård som øde, uden folk i gården. Året efter nævnes han og hustruen Sidsel Simonsdt. som boende i Skovsted.  
 
matr.1688 Jens Knudsen, † 1688 - der kom fra gård gl. matr. no 2 i Brund (ny matr. 4c)- se der.  
 
matr.1688b Jens Jensen - Jeg er stærkt i tvivl om Jens Jensen nævt i matriklen her = Jens Jensen, der er placeret i gård no 3, matr. 1688b (ny matr. no 2), fællesfæster m. Chr. 
Jensen. eller om der på samme tidspunkt er 2 personer m. navnet Jens Jensen. 
 
matr. 1688c Christen Madsen (Jensen)  U1749.1/109  
  ~Anne Christensdt. barnløs†1720 96 U1721.1/8 - barnløs 
  e. Margrethe Jørgensdt.  96 Kåstrup  U1738.2/79                                 far :Jørgen Jensen Knackergrd  
  |-Ane Christensdt. 22 
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  |-Jens Christensen 23 
  |-Jørgen Christensen, her i gården 26 
  |-Mette Christensdt. 31 
bemærk at Chr. Madsen står for hk. 3.1.2.1, men afgiver 3.2.3.2.( diff. ser ud til at stamme fra gl. no.2, ødegård) 
 
U1758 f.147 Jørgen Christensen 26 her U1762.2/217  hans mor har opladt, hk. 3.2.3.2. 
  e. Maren Christensdt. Kåstrup 
  |-Christen Jørgensen 59 
 
U1764 f.190 Peder Nielsen Hvas 23 Sennels U1765/260  Jørgen Christensen  Far:N.Christensen Hvas  
  e, Maren Christensdt. Kåstrup 
  |-Sidsel Marie 65 
 
U1765 f.200 Peder Christensen Vandet 13 Kåstrup U1778.1/197 U1722.1/11 Peder Nielsen Hvas far Chr.Vandet 
  ~Mette Pedersdt.Vert † i Hilllerslev,  12  Hill. s. U1759.2/180 
  |-Peder i ll. Hill.gl. matr. no 9 44 Hillerslev  
  |-Peder i St. Hill.~Karen Chrsdt.m.fl. 55 Hillerslev  U1794.4/131,1794.4/293 
  |-Christen, her i gården 49 Hillerslev 
  |-Dorthe~Boer Nielsen, St. Hillerslev 40 Hillerslev 
  |-Maren~Boer Nielsen, ll. Hillers lev 47 Hillerslev 
  |-Anne 52 Hillerslev 
  e. Agnete Larsdt. 23 Kjelstrup    far Lars Jensen 
  |-Lars 64 Hillerslev 
  |-Mette 62 Hillerslev 
Peder Vandet kom fra en ejendom i ll. Hillers lev 
 
U1778 f.270 Christen Pedersen Vandet 49 ll. Hillersl HH1821/252   far Peder Vandet † og enken opladt til sin stedsøn 
  ~Maren Sørensdt.  41 Hillerslev. HH1811/183  
Ved Folketællingen 1787, bestod familien, udover Chr. Vandet og hustu af 2 børn 
|-Mette Marie Christensendt., 8 år 
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|-Peder Christensen, 5 år 
samt mandens mor Agnete Larsdt., gammel og krøbel og  2 tjenestefolk 
Poul Jørgensen 36 år, ugift, Niels Christian 22. 
Ved folketælling 1801, 2. fm. bor parret med de 2 børn i gården. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 4.6.1.2½, ny matrikel no 8, hartkorn 5.1.1.2½, ejer og bruger Peder Raun 
do., ændret: 8a,b,c.d. 
Ejerliste til gården no 8a i Brund - 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hk. 3.1.1.¾, nymatr. no 8a, hk. 3.4.3.1¼, ejer og bruger Anders Raun  
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 111 
 
1802 skøde Christen Pedersen Vandet på tiende til hans fæstegård af hk. 3.2.3.2. fra Nikolaj Toft til Ullerupgård 
1804 skøde do, fra Marcussen af Ullerupgård hk. 4.6.1.2½  (hvor kommer diff. fra?) 
1806 afkald Christen Vandet giver afkald for arv efter sin søster Mette Pedersdt.  
 
1811 skøde Peder Christensen Brund ell. Vandet, hk. 4.6.1.2½. 
 
før 1838 Peder Raun i Brund, en gård hk. 4.6.1.2½ - fra auktionsretten. ps. datoen må være tidligere ! 
1831 dokum. med påtegnet samtykke fra Peder Rauns arvinger at hans enke Maren Nielsdt. må sidde i uskiftet bo. 
 
1827 skøde Anders Pedersen Raun, samme ejendom fra Maren Nielsdt enke efter Peder Raun. - en del lodder frasælges, fra Maren Nielsdt., enke 
efter Peder Raun, bl.a. 1850 matr. no 8f - bor han stadig her  
Folketælling Brund 1834, en gård 
Anders Pedersen Raun 38 år, gårdmand 
~Kirsten Nielsdt. 31 år 
Peder Christian Pedersen 8 år, plejebarn i børns sted 
Maren Pedersdt. 3 år, plejebørn i børns sted 
Lars Christian Frentsen 21 år, tjenestefold 
Kirsten Marie Pedersdt. 16 år, do. 
folketælling 1845 Brund, en gård 
Anders Raun, gårdmand 95 Klim 
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~Kirsten Nielsdt. 98, her i sognet 
Peder Christen Pedersen, plejebarn 25 Sejerslev 
Maren Pedersdt., plejebarn 31 her i sognet 
Sidsel Andersdt., tjenestepige 26 her i sognet 
 
1841 skøde Christen Bunk på gården no 8a, hk. 2.3.1.¾. 
 
1846 skøde Peder C. A. Oddershede og Maren K. Christensdt. parcellen 2.3.1.3/4 med bygninger 
 
1846 skøde Christen Sørensen Hyldgård fra auktionsretten, sm. ejendom 
 
1847 skøde Anders Enevoldsen, samme ejendom - solgt fol. 324 
ps. iflg.fol. 185 sælger kbmd. Risp en parcel af Peder Thomsens gård i Brund, et engskifte hk. 0.1.2.2 2/3 til kbm. Lars Holst. Parcellen går videre 1835 til Peder Christian Andersen 
Oddershede, der 1846 tilkøber parcel matr. 8c 0.3.1.¼. Disse går videre 1846 til Christen Sørensen Hyldgård, som frasælger engparcellen .  No 8c sæs lges til Fjeldgård i Thisted, der 
sælger den videre. 
fol. 324: 
1849 skøde Peder Christensen Oddershede Tange, en gård i Brund hk. 2.3.1.¾, sælger Anders Enevoldsen 
 
1855 skøde Peder Pedersen, samme gård no 8a 
1855 skøde do., gårdparcel matr. no 6k 1½ album, fra Peder Christensen Smed af Jensbygård 
Folketælling Brund 1860, en gård 
Peder Pedersen, 35 år, født i sognet 
~Marie Christensen, 41 år, født i sognet 
|-Dorthe Marie Pedersen, 12 år, født i sognet 
|-Ingeborg Pedersen, 7 år 
|-Peder Smed Pedersen, 5 åt 
1868 tekst tabtgået, noget om ejendommen 
 
1873 auktion Jens Thomas Østergård, no 8a i Brund hk. 2.3.1.¾ og 6k af Jensbygård 1½ alb.  
1876 skøde do., lod 12ab i Kåstrup  
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Folketælling Brund 1880, en gård 
Jens Thomsen Østergård, 37 år, født i Tilsted 
~Dorthe Larsen Ramsgård, 38 år, født i Bodum, Hassing herred 
|-Thomas Jensen Østergård, 11 år, født i Sjørring 
|-Anne Marie Thomsen Østergård, 10 år, født i Sjørring 
|-Marianne Jensen Østergård, 8 år, født her i sognet 
|-Lars Jensen Østergård 4 år 
|-Anders Nikolaj Jensen Østergård, under 1 år 
|-Marianne Larsen Østergård, 71 år, enke, født i Kallerup, konens mor 
Johanne Kirstine Henriksen, 26 år, født i Skjoldborg, tjenestepige 
Søren Christian Pedersen, 26 år, fød i sognet, tjenestekarl 
Realregister 1845-1970, fol. 656 
 
1881 skøde Anders Jensen Ramsgård, gården no 8a - fra Jens Thomsen Østergård 
Folketælling Brund 1890 
Anders Jensen Ramsgård. 60 år, født i Sjørring 
~Maren Christoffersen, 53 år, født i Vang 
|-Mette Katrine Andersen, 20 år, født i Nors 
|-Jens Christoffer Andersen, 28 år, født i Nors 
|-Marie Andersen, 14 år. født i Nors 
 
1901 skøde Mette Katr ine Andersen, datter 
1910 adk Jens Kårfast Larsen 
Folketælling Brund 1921 
Jens Kårfast Larsen, født 1882 i Thisted, derfra 1901, landbrug 
~Mette Katrine Andersen, født 1869 i Nors, derfra 1882 
Harry Ingean Pedersen, født 1883? København, ugift. 1910 fra København, slægtning 
 
1932 skøde Jørgen Richard Kirstein Jensen 
 matr. 9a m.fl., adr. 2003 Brundvej 1, ejer Christian Andersen  
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Brund, matrikel no 8c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 446 
 
1864 skøde Anders Enevoldsen, no 8c i Brund, hk. 1.0.3.2½, fra Christen Knudgård (i Sennels sogn) 
 
1872 skøde Jens Pedersen, samme ejendom med bygninger og mølle 
 
1879 skøde Jens Boyesen, samme ejendom 
Folketælling, Brund 1880, en gård 
Jens Boisen, 37 år, født i sognet, gårdejer, møller 
~Kirstine Jeppesen, 38 år, født i sognet  
Jeppe Larsen Kloster, 81 år, født i Sennels, aftægtsmand, konens far 
~Kirsten Marie Frandsdt., 62 år, født i sognet, konens mor 
Niels Jeppesen Kloster, 22 år, født i sognet, tjenestekarl v. agerbruget 
Else Jeppesen Kloster 27 år, født i sognet, sypige ( ved folketælling 1890 ~Chr. Nielsen Larsen) 
Peder Andreas Pedersen, 22 år, født i Hjardemål, møllersvend 
Ved folketælling 1890 bor parret med svigermor, en plejesøn, Jeppe Larsen 
2 møllersvende og 1 pige 
Realregister 1845-1970 fol. 658 og 649 
1910 adkomst Kirstine Boyesen, enke, født Jeppesen, if lg. testamente, samme ejendom 
 
1910 skøde Jeppe Larsen Kloster, samme ejendom  
1914 skøde do., matr. 7’l, hk. 0.1.1½ - fra Jens Larsen i 7a 
1919 skøde do., matr. 10k St. Hillerslev - fra Niels Nielsen Graversen 
1917 skøde do., 20b St. Hillers lev -fra Chr. Neergård Jensen 
1920 skøde do., parcel no 5’l, hk ¼ album. - fra Frederik Pedersen 
Folketælling Brund 1921 
Jeppe K. Larsen, født 1883 i sognet, landmand 
Õttomine Larsen, født 1890 i sognet 
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|-Else K. Larsen, født 1912 i sognet 
Kristine K. Larsen, født 1842 i sognet, enk e, slægtning 
Christen S. Dalgård, født 1898 i Sennels, tyende 
Andreas Eriksen, født 1870 i sognet, møller 
Dorthe Sunesen, født 1904 i sognet, tyende 
nyt tingbogsblad 1972 overført matr. no 7’l 
adr. Ballerumvej 61, ejer 2003 Else Kloster Hvelplunds bo 
 
Brund, matrikel no 8e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 344, (Nyt register fol. 660) 
 
1854 skøde Peder Olesen af Tingstrup, en parcel af Anders Rauns udstykkede gård i Brund no 8e, hk. 0.3.1.¼ med bygninger - sælger Niels Nielsen Munk 
Folketælling 1860, Brund, et hus 
Peder Olesen, 43 år, ugift, født i Norge, husmand og snedker 
 
1862 skøde Jens Thøgersen Nielsen, sm. ejendom. 
1871 skøde do., lod no 13b i Brund hk. 0.1.2.¼ - sælger Christen Poulsen, fra fol. 110 
Folketælling Brund 1880, et hus 
Jens Thøgersen Nielsen, 43 år, født i Hillerslev 
~Kirstine Larsen, 44 år, født i Sennels 
|-Kirsten Jensen, 12 år, født i sognet 
|-Kristiane Jensen, 10 år 
|-Dorthe Jensen, 7 år 
|-Anine Jensen, 3 år 
|-Nikoline Jensen, under 1 år 
Realregister 1846-1970 fol. 660, et hus matr. no 8e hk 0.3.1.¼ 2ha 670m², 13b hk 0.1.2.¼ ha 7880m² 
 
1906 skøde Jens Bunk, 8e, 13b, 1b med bygninger 
 
1911 skøde Lars Chr. Thomsen Klitgård, samme ejendom fra Hillerslev/Hundborg Herreders skifteret 
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1921 skøde Jeppe Larsen Kloster, samme ejendom 
 
1923 skøde Lars Peder Larsen, samme ejendom 
 
1926 skøde Jørgen Larsen, samme ejendom 
 
1926 skøde Carl Jacobsen 8e, 13b 
 
1927 skøde Martin Chr. Larsen 
nyt tingbogsblad 1974 8e 
 
Brund, matrikel 8h 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 398 (nyt register fol. 663) 
 
1867 skøde Niels Jensen, parcel no 8h, hk. 0.0.2.1Z med bygning - sælger Mikkel Ton Christensen, Hillerslev 
1879 skøde do., no 6h af Jensbygård 1½ album. - sælger Jens Thomsen Østergård 
Folketælling Brund 1880, et hus 
Niels Jensen, 65 år,enke, født i sognet, jordbruger 
|-Anne Nielsen, 38 år, gift, født i sognet 
~Niels Peter Nielsen, 26 år, født i Hjardemål , svigersøn 
Realregister 1845-1970 fol. 663. matr. 8h hk 0.0.2.1¾, 6k af Jensbygård tilkøbes og sælges 
 
1890 skøde Niels Peter Nielsen, 8h 
Folketælling Brund 1921, matr. 8h 
Niels P. Nielsen, født 1853 i sognet, landmand (se dog 1880) 
~Ãnne Nielsen, født 1842 i sognet 
 
1925 skøde Anders Jensen. no 8h, 6k 
nyt tingbogsblad 1974 8h 
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adr. 2003 Tovsgårdvej 15, ejer Gert Nørhave Riis 
 
Brund, matrikel 8i 
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 902, no 8i hk 0.0.2.¼ 
1901 skøde sognekommunen - fra Mette Katr ine Andersen 
 
1960 skøde Jeppe Kloster Larsen og Harald Hvilplund 
 
1971 skøde Else Kloster Hvelplund, ½ af 8i - fra Jeppe Kloster Larsen 
 
Brund, matrikel no 8k , husmandsbrug 
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 704 
 
1903 skøde Jens Hyldgård Pedersen, parcel no 8k hk 0.1.3.2½ - fra Jens Nikolaj Hansen 
1910 skøde do., parcel 5k hk. 0.0.3.2½ - fra Mads Dahl Jensen 
1918 skøde do., 5d hk. 0.2.1.2¼ med bygninger - fra Jeppe Chr. Andersen 
Folketælling Brund 1921, matr. 8k 
Jens H. Pedersen, født 1868 i Nors, ankom 1898 fra Thisted, landmand 
~Kirstine M. Pedersen, født 1868 i Sundby, Mors 
|-Svenning K. Pedersen, født 1895 i Thisted, ugift, landmand 
Arthur Pedersen, født 1906 i sognet, tyende 
 
1935 skøde Alfred Kanstrup. 5f,5k,8k 
 
1951 skøde Christian Johan Jensen,  
 
1958 skøde Christen Blach Poulsen, 8k, 5d, 5k 
 
1966 skøde Christen M. Christensen, samme ejendom 
1966 skøde do., 9r hk. 0.2.0.¼ - fra Chr. Rægård Jensen 
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nyt tingbogsblad 1973, 8k 
adr. Tovsgårdvej 11, ejer 2003Kristian Martinus Kristensen 
 
Brund, matrikel 8’l  
ejerliste, realregister 1845-1970, fol. 716, matr. no 8’l, hk. 1¼ album 
1924 skøde Niels Nordentoft no 8’l - fra Jens Kårfast Larsen og hustru 
 
1925 skøde Laurits Johannes Kirk 
 
1927 skøde Peder Thomsen Pedersen 
 
1933 skøde Jens Bojsen Jensen - fogedudlægsskøde 
 
Brund, matr. 8m, fodermesterbolig til Brund Mølle 
ejerliste realregister 1845-1970, fol. 719 matr. 8m ½ album 
kommer fra 8g 
1936 Jeppe Larsen Kloster, fra Christen Frandsen Kloster 
nyt tingbogsblade 1972 no 8m 
adr. Ballerumvej 124, ejer 2003 Rikke Riis Kirk 
 
En gård i Brund, ny matrikel no 9a 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hk. 2.5.0.2 5/6, ny matr. no 9a, 2.4.0.1½ 
Oprindelse:  
Skøde og panteprototokol 1823-46 fol. 115 : “ Dette hartkorn skal være kommet fra fol. 112 (= Peder Thomsens fæstegård ) 
Ejerliste 
før 1811 Lars Jellesens enke Maren Nielsdt. 
  
1811 købek.  Anders Andersen Sjørrr ing hk. 3.7.1.2 5/6, fra Lars Jellesens enke Maren Nielsdt. - skøde sm. år. (solgt hk.1.2., 2 parceller no 1 og 3) 
 
1826 skøde Anders Jensen, sælgers gård hk. 2.5.0.2 6/6 ( frasolgt hk. 0.5.) 
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Folketælling Brund 1834, en gård 
Anders Jensen 34 år, gårdmand 
~Sidsel Andersdt. 36 år 
|-Kirsten Andersdt. 8 år 
|-Maren Andersdt. 6 år 
|-Jensine Kirstine Andersdt. 3 år 
 
1843 skøde (Jens) Christian Nielsen Roer, hk. 2.0.0.2 5/6 ( frasolgt flere parceller af ialt hk 0.7.3.5/6 + no 9i hk. 0.0.1.2.)  
Det fremgår ikke af skøde og panteregistret hvor Jens Roer boede v. folketællingen 1834, hvorfor hans data opføres her 
Folketælling 1834, Brund  11. familie, et hus 
Jens Christian Roer 36 år, husmand 
~Ãnne Katrine Jensdt. 33 år 
Mette Eversdt., 62 år, enke, inderste og aftægt. 
folketælling 1845 Brund, et hus 
Jens Christian (Nielsen) Roer, husmand 98 Sennels 
~Ãnne Katrine Jensdt. 95 Tved 
|-Else Marie Jensdt. 28, i sognet 
|-Mette Marie Jensdt. 34 i sognet| 
|-Jens Christian Jensen 37 i sognet 
|-Kirstine Jensedt. 40 i sognet 
Else Marie Christensdt., aftægtskone 67 i sognet 
 
1859 skøde Anders Thøgersen Nielsen hk. 1.0.0.2¾ no 9a i Brund med aftægt til Jens Chr. Nielsen Roer og hustru Ane Katrine Jensdt.  
folketælling Brund 1860, en gård 
Anders Thøgersen Nielsen 28 år, født i sognet, gårdmand 
~Mette Marie Jensdt. 26 år, født her 
|-Kirstine Andersen 1 år 
Jens Christian Nielsen (Roer) 62 år, født i Senels, gårdmandens svigerfar 
~Ãnne Katrine Jensdt. 59 år, født i Tved, hårdmandens svigermor 
1863? skøde do., en parcel no 9d i St. Hillers lev ¾ album - kommer fra Sennels fol. 41. 
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1867 skifte Anders Thøgersen Nielsen †, til sikkerhed for børns arv i huset no 5e Brund hk. 0.5.0.2½ se også matr. 5e 
noget tekst ødelagt = Anders Thøgersen †  enken Mette Marie Jensens adkomst til gården no 9a i Brund hk. 1.0.0.2¾ og lod i St. Hill. no 9d ¾alb.  
 
1873 attest Christen Nielsen Kortegård ~Mette Marie Jensen, hans adkomst  se tillige 5e 
1873 skøde Christen Nielsen Kortegård, huset no 5e i Brund hk. 0.5.2.1- se 5e 
folketælling 1880, en gård 
Cristen Kortegaard Nielsen, 41 år, født i sognet, gårdejer 
~Mette Marie Jensen, 45 år, født i sognet   
|-Kirstine Andersen, 20 år, født i sognet   
|-Anders Thøgersen Kristensen, 11 år,   
|-Anne Marie Kristensen, 9 år  
|-Ane Katrine Kristensen 7 åt  
folketælling 1890 
Christen Kortegaard Nielsen, 51 år  
~Mette Marie Jensen, 55 år  
|-Anders Thøgersen Kristensen 21 år  
|-Ane Marie Kristensen, 21 år  
Realregister 1846-1970 fol. 664, gården matr 9a hk 1.0.0.2¾, parcel 9b St. Hillerslev ¾ album ( 9a, 9d frasælges, 9o overført matr. 7i 
1895 adk. Mette Marie Jensen, enken 9a,9d,5e 
 
1895 skøde Henrik Christensen, gården 9a, aftægt til sælger 
 
1916 skøde Jeppe Frandsen Kloster, samme ejendom 
 
1916 skøde Chr. Larsen, samme ejendom 
 
1917 skøde Jens, Simon, Jens Chr. Jørgen, Søren og Luise Larsen 9a, 9d med bygninger - se også 7i- 
1923 adk Jens Larsens aringer, hans 6. del 
1925 adk Jens Chr. Larsens arvinger, hans 5. del 
1926 adk Simon Larsens arvinger, hans 4. del 
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1932 adk Søren Larsens arvinger, hans 3. del 
 
En ejendom i Brund matikel no 9b m.fl. 
Oprindelse: en del af Peder Thomsens udstykkede fæstegård.  
hartkornsspecif ikation 182039, gl. hartkorn 1.2.0.0., ny matrikel no 9b 1.2.2.2½ - nu hk. 0.5.1.1., ejer og bruger Christen Christensen   
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 123, hk. 1.2.0.0., heraf solgt parcel no 1 hk. 0.5. nyt register fol. 661 
 
1817 skøde Christen Christensen 2 parceller no 1 og 3, hk. 1.2.0.0. (frasolgt 0.5.= no 9c), sælger Anders Andersen Sjørring 
 
1845 skøde Niels Jepsen eller Frendsen, parcel no 3, gl. hk. 0.5., ny 0.5.1.½ med opført hus - aftægt til sælger 
1846 do do, en parc el matr. no 8f i Brund hk. 0.3.21.¼ - sælger Anders Pedersen Raun. 
1857 do do, parc el af sælgers ejendom no 4x hk. 1½ alb.- fra Christen Oddershede i Kåstrup 
= matr. no 8f. 0.3.2.¼, 9b 0.5.1.½ i Brund og 4x i Kåstrup 2½ alb. 
Folketælling 1860, 63. familie, en gård 
Niels Frandsen, 52 år, født i sognet, gårdmand 
~Ãnne Marie Christensdt., 35 år, født i sognet 
Pouline Kristine Pedersen, 12 år,født i Thisted, plejebarn 
Maren Nikoline Andersen, 4 år, født i sognet, plejebarn 
Realregister 1845-1970 fol. 665, 666, matr. 9b, 8f, m.fl. - (9’l, 9m frasolgt) 
1876 adkomst Anne Marie Christensdt., enke efter Niels Frendsen, 9b, 8f. 
Folketælling Brund 1880, en gård 
Niels Frandsen, 71 år, , født i sognet, jordbruger 
~Anne Marie Christensen, 54 år, født i sognet 
Frands Jeppesen Kloster, 30 år født i sognet, plejesøn 
~Anne Christensen 24 år, født i Stagstrup 
|-Niels Frandsen Kloster, 4 år, født i sognet 
|-Anne Marie Frandsen Kloster 
|-Christen Frandsen Kloster 
 
Folketælling Brund 1890 
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Frands Jeppesen Kloster, 40 år, født iBrund, gårdejer ( se også 9c) 
~Anne Christensen, 34 år, født i Sundby 
|-Niels Frandsen Kloster, 14 år, født i Brund 
|-Anne Marie Frandsen Kloster, 12 åe 
|-Christen Frandsen Kloster, 11 år 
|-Anne Margrethe Frandsen Kloster, 8 år 
|-Jeppe Frandsen Kloster, 6 år 
|-Kirstine Marie Frandsen Kloster, 3 år 
|-Nikoline Frandsen Kloster, 1 år 
Anne Marie Christensen, 64 år, enke, aftægt 
1896 skøde Frands Jeppesen Kloster, samme ejendom, aftægt til sælgerinden (8f solgt 1905 se under 16a) 
1917 skøde do., no 6f, 6g,- fra Jeppe Frandsen Kloster (solgt 1931) 
Folketælling Brund 1921 
Frands J. Kloster, født 1849 i Hillerslev sogn, landmand 
~Anne Kloster, født 1855 i Sundby 
|-Niels F. Kloster, født 1875 i Hillerslev sogn, murer 
1935 adkomst Anne Kloster, født Vestergård, enke, if lg. skifte, matr. no 9b, 9’l, 9c, 9m 
 
1935 skøde Christian Frandsen, søn, sm. ejendom 
Folketælling Brund 1921  
Christian (Christen) Frandsen, født 1885 Kjelstrup, rentier 
~Grethe (Anne Margrethe ) Frandsen, født 1884 i Brund 
|-Frands Frandsen, født 1910 i Amerika 
|-Frands Chr. Frandsen, født 1912 i Amerirka 
|-Lora Frandsen, født 1914 i Amerik a 
|-Frank Frandsen, født 1916 i Amerika  
( se Munkholm fra 1932 -( skal i de mellemliggende år have boet i Hunstrup) 
 
1938 skøde Christian Frank Frandsen, 9b,9c, 9’l, 9m 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
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Frandsen, Chr. Frank, gdr. i Brund, født 9. april 1916 i U.S. A, søn af landmand Chr. Frandsen. Gift med Dagmar Frandsen, født Østergård 7. oktober 1917 i Villerslev, datter af gdr. 
Jens Østergård. Gården har været i slægtens eje i ca. 75 år og blev ombygget 1935. Frandsen overtog gården 1928. Der var da opdyrket 12 tdr. land, det samme som nu. 
Ejendomsskyld k. 20000, grundskyld kr. 9200. Ved overtagelsen var besætningen 2 heste, 6 køer, 6 ungkvæg og 12 svin mod nu 2 heste, 7 køer, 6 unglvæg og 17 svin. Frandsen er 
uddannet ved landbruget. Er i bestyrelsen for Hillers lev Husmandsforening og forsamlingshuset 
 
1947 skøde Christian Pedersen, samme ejendom 
 
1957 skøde Alfred Nielsen, samme ejendom 
nyt tingbogsblad 1968 9b 
adr. 2003 Ballerumvej 51, matr. 9c m.fl., ejer Mads Thorup Fuglsang 
 
Et hus i Brund, matr ikel no 9c - se også 9b 
hartkornsspecif ikation 182039, gl. matr ikel, hartkorn 0.5., ny matrikel no 9c hartkorn 0.5.1.1. ejer og bruger Frendsen Pedersen 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 178 ( kommer fra 9b) 
 
1825 skøde Frendsen Pedersen, en parcel hk. 0.5.0.0.- sælger Christen Christensen- fra fol. 123.  
Folketælling Brund 1834, et hus 
Frendsen Pedersen 63 år, husmand 
~Kirsten Jensdt. 54 år 
|-Dorthe Frendsdt. 9 år 
 
1838 skøde Jeppe Larsen Kloster, samme ejendom med opført hus, aftægtskontrakt for Frendsen Pedersen og hustru 
folketælling 1845 Brund, et hus 
Jeppe Larsen, 47 år,* i Sennels husmand og hjulmand 
~Kirsten Marie Frandsdt., 35 år, * i Brund 
|-Sofie Marie Jepsdt., 7 år, * i Brund 
|-Kirstine Jepsdt., 4 år 
|-Maren Jepsdt., 2 år 
1849 skøde do., parcel no 4 af sælgers gård i Brund hk 0.2.2.1¾ - sælger Jens Christensen Roer- solgt igen fol. 306 
1851 skøde do. parc el no 6e hk. 0.5.2.1½ - sælger A. Fjeldgård, fra fol. 257 - solgt igen fol. 218 
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1855 skøde do, parc el no 10b, hk. 2¼ album - sælger Lars Bisgård, fra fol. 2o7.- 1¼ alb. solgt fol. 218 
Ved Folketællingen 1860, Brund, et hus, har parret yderlige( bor nu i 10b?)  
|-Lars Jeppesen 15 år 
|-Frands Jeppesen 11 år 
|-Else Jeppesen 8 år 
|-Niels Jeppesen 3 år 
Svigerfaderen Frands Pedersen 89 år gl. enkemand, født i Klim, bor hos parret. 
 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 359, no 9c i Brund ( nyt register fol. 666) 
 
1855 skøde Niels Christensen Degn, parcel med bygninger hk. 0.5.1.1., sælger Jeppe Larsen Kloster 
1855 skøde do, no 9r i Kåstrup ¾ album fra Christen Jørgensen 
 
1878 skøde Frands Jeppesen Kloster, huset no 9c i Brund og lodden 9r i Kåstrup 
Realregister 1846-1970 fol. 666, huset 9c, hk 0.5.2.2. overført til 9b 
1935 adk Anne Kloster, født Vestergård, 9c, 9m 
 
1935 skøde Christian Frandsen 
 
1938 skøde Christian Frank Frandsen, 9b,9c,9’l,9m,Brund 4x,9i,9r,9s Kås trup 
se videre matr. 9b m.fl.   
 
Hus i Brund, matrikel no 9e 
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 306 
 
1843 skøde Jens Nikolaj Christensen, parcel no 2 af sælger Jens Christian Nielsen Roers sted. hk. 0.2.2.1 5/6, bebygget af køber 
Folketælling, Brund 1845, et hus 
Jens Nikolaj (Christensen) Sand. 33 år, født i Sennels,     far C Chrsen Sand  
 lever af en liden jord og dagleje 
~Ãnne Margrethe Jensdt (Sand)., 36 år, født i Tved     far J Larsen Sand 
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|-Inger Marie Jensdt., 9 år, født i sognet    
|-Jens Christian Jensen 7 år 
|-Jens Jensen, 4 år  
|-Mette Marie Jensdt., 1 år  
andre kendte børn: 
|-Johanne Jensdt. 1835 Hillerslev 
|-Niels Jensen  1847 Østrild 
|-Johan Christian Jensen 1850 Østrild 
1846 skøde  Maren Kirstine Christensdt., enke, fra Jens Nic olaj Christensen, iflg. skiftebrev, samme ej.  
1851 skøde do, no 9g 0.2.0.2¼,( frasolgt igen) fra Jeppe Larsen Klos ter 
Folketælling Brund 1860, et hus 
Maren Kirstine Christensdt., 73 år, enke, født i Vust , huskone 
|-Maren Katrine Poulsdt., 39 år,, gift, født i Lild - indsidder, manden  i Nors(Anders Hansen) 
|-Hans Christian Andersen 11 år, født i sognet 
 
1866 skøde Jens Peter Korsgård, samme hus 9e med aftægt til sælger og sønnesøn Anders Hansen og hustru Maren Katrine Poulsdt. 
 
1867 skøde Peder Nielsen Kallerup, sm. ejendom, aftægten overtages 
1870 erkl. Maren Katr ine Poulsdt. på aftægt erklæret umyndig 
1873 adk Marianne Larsdt., enke e. Peder Nielsen Kallerup, uskiftet bo 
 
1873 skøde Poul Christen Christoffersen, samme ejendom 
 
1878 skøde Carl Andersen, huset 9e 
 
1879 skøde Jens Christian Poulsen 
1879 kontr. Ellen Kirstine Jensen, fra sin søn Jens Chr. Poulsen, aftægt 
Realregister 1845-1970 fol. 668, no 9e hk 0.2.0.1½ - (9n 0.1.0.¾ frasælges) 
Folketælling 1880, Brund, et hus 
Jens Christian Poulsen, 26 år, født i Sennels, ugift, husejer og vævæer 
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Ellen Katrine Sørensen, 60 år, enk e, hans stedmor 
Folketælling 1890 
Jens Christian Poulsen, 34 år, født i Sennels 
~Martha Johanne Jensen, 34 år, f’dt i Hillerslev 
Ellen Katrine Sørensen, 70 år, enk e, født i Sennels 
 
1903 skøde Vilhelm Thomsen, samme ejendom 
 
1913 skøde Anne Marie Jensen, født Frandsen Kloster  
1919 skøde do., no 8b hk 0.0.3.2¾ 
Folketælling 1921 Brund, matr. 9e og 8b 
Anne Marie Jensen, født 1877 i Hillerslev sogn, enke, husejer 
|- Jens Jensen, født 1904 i sognet 
|-Anton Jensen, født 1907 i sognet 
|-Jens B. Jensen, født 1911 i sognet 
 
1928 skøde Christian Rægård, svigersøn, samme ejendom 
adr. 2003, Ballerumvej 57, ejer Per Hvidbjerg Hjortshøj 
 
Et hus i Brund, ny matrikel no 9d  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 287 ( nyt register fol. 667) 
(se også fol. 303 = nedenfor) 
 
1835 pant Søren Christian Nielsen i et hus 
 
1874 skøde Jens Larsen Hove lod no 9d  skp., med bygning, sælger Lars Salmansen 
Folketælling, Brund 1880, et hus 
Jens Larsen Hove, 73 år, født i Sjørring, jordbruger 
~Karen Marie Nielsdt., 63 år, født i sognet 
Christian Marius Johansen Holst, 5 år, født i Thisted, plejebarn 
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1887 dispens. Karen Marie Nielsdts adkomst, enke efter Jens Larsen Hove 
 
Realregister 1845-1970 fol. 667, 669, matr. 9d hk. 0.2.0.0., 9f 0.1.3.2. 
 
1889 skøde Martin Nielsen, sm. ej. 
Folketælling, Brund 1890 
Martin Nielsen, 34 år, født i Hørdum, husejer 
~Anne Sofie Sørensen, 27 år, født i Hørdum 
Karen Marie Nielsen, 74 år, enke, aftægtskone 
Poul Mortensen, 66 år, enke, født i Heltborg, fattiglem 
Folketælling Brund 1921, matr. 9d 
Martin Nielsen, født 1855 i Hørdum, her til sognet 1891, landmand 
Ãnne Nielsen, født 1862 i Hørdum,her til sognet 1891 
Harald Jensen, født 1912 i Ålborg, slægtning 
 
1942 skøde Harald Henry Jensen, matr. 9d, 9f 
 
1944 skøde Jens Christian Jensen 
 
1946 skøde Thomas Søndergård Thomsen, 9d, 9f  
 
1947 skøde Jens Neesgård 9d, 9f. 
 
1948 skøde Poul Christian Andersen Fisker 
ny tingbog 1972 blad 9d 
adr. 2003, Ballerumvej 53, ejer Christian Brus Svendsen, Thy Container Service 
 
Hus i Brund, matrikel no 9d -> 9k 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 303, se tillige ovenfor fol. 187) (nyt register fol. 673) 
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1842 skøde Christen Christensen Kløjgård, parcel no 4 af forrige Peder Thomsens gård i Brund, hk. 0.5.0.0.- sælger Anders Thomsen 
 
1844 skøde Jens Larsen Hove, samme ejendom med bygning 
Folketælling Brund 1845, et hus 
Jens Hove, 40 år, født i Sjørring, husmand og hjulmand 
~Karen Marie Nielsdt., 30 år, født i sognet 
|-Anne Katrine Jensdt. 7 år, født i Torp, Thisted sogn 
|-Niels Jensen 6 år, do 
|-Lars Jensen 4 år, do 
|-Maren Jensen 1 år, do 
Folketælling Brund 1860, et hus 
Jens Larsen Hove 54 år, født i Sjørring, husmand og daglejer 
~Karen Marie Nielsdt. 44 år, født i sognet 
|-Iver Jensen 13 år, født her 
|-Peter Jensen 5 år, do 
|-Maren Jensen 2 år, do 
 
1872 skøde Iver Søndergård Jensen, no 9d med besætning, fra sin far med aftægt til ham og sin mor Karen Marie Nielsen 
 
1873 skøde Lars Salmansen, sm. ejendom, samme aftægt,  frasolgt 2 skp. 
 
1876 skøde Hans Christian Andersen, mageskifte no 9d fra Lars Salmansen 
 
1877 skøde  Ole Stenbryggen på huset 9k, fra H. C. Andersen 
 
1879 skøde Jens Lukassen, huset 9k, fra skifteretten 
1880, Brund, et hus 
Jens Lukassen, 32 år, født i Tømmerby, jordbruger 
~Else Kirstine Poulsen, 30 år, født i Sennels 
Ellen Marie Jensen, 69 år, født i Sennels, konens mor 
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Katrine Pedersen, 2 år, født i Bedsted, plejebarn 
 
1889 skøde Christen Larsen, huset 9k med bygning 
= hk. 0.5. no 9d 0.4.1.2¼, hvoraf solgt fol. 287 9d 0.2.0.0. -  
9k med bygninger overført til 9g 1898 - se der 
 
Hus i Brund, matrikel no 9f 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 280 
 
1844 skøde Christen Christensen Kløjgård, parcel no 3 af Jens Roers gård i Brund hk. 0.0.2.1. m. bygning 
Folketælling Brund 1845, et hus 
Christen Kløjgård 51 år født i Tved, lever af en liden jord og dagleje 
~Henriette Nielsdt., 40 år, født i sognet 
|-Niels Christian Christensen 12 år, født i sognet 
|-Maren Christensdt., 7 år, do 
|-Ole Christian Christensen 3 år, født i Østrild 
1853 amtet Henriette Nielsdt., Christen Kløjgårds enke til uskiftet bo, no 9f  0.13.2. 
Folketælling Brund 1860 
Henriette Nielsdt., 56 år, gift, født i sognet 
|-Christen Christensen, 10 år, do 
Manden tjener i Thisted 
 
1864 attest Jens Jeppesen er ~m. Henriette Nielsdt. 
1874 testam Jens Mikkelsen Jepsens, adkomst for enken Henriette Nielsdt., no 9f i Brund 
1877 skifte tekst tabtgået 
 
1877 skøde Christen Lassen Lomborg Møller, fra arvingerne efter Henriette Nielsdt., huset 9f i Brund 0.1.3.2.  
Folketælling Brund 1880, et hus 
Christian Larsen Lomborg Møller, 38 år, født isognet, jordbruger 
~Nikoline Hansen, 36 år, født i V. Vandet 
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|-Birgitte Møller, 2 år, født i sognet 
|-Andreas Christensen Møller, under 1 år 
Anne Nielsdt., 73 år, gift, født i V. Vandet, konens mor 
Realregister 1846-1970 fol. 669, huset matr. 9f, hk 0.1.3.2. ( solgt 1942 til til 9d 
1892 adk Nikoline Hansen, enken if lg. skifte 
 
1892 skøde Martin Nielsen med aftægt - se også 9d 
huset solgt 1942 til 9d 
 
Et hus opført på et stk. jord, lejet af Brund bys fælle d, matrikel no 9g 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 337 og 393 ( nyt register fol. 670 ) 
 
1854 skøde Jens Poulsen, parcel no 9g i Brund, hk. 0.2.2.2¼ fra Poul Oddershedes enke Maren Kirstine Christensdt. 9e 
1853 pant Jens Poulsen i ovennævnte hus 
1857 skifte efter Jens Poulsens hustru Inger Marie Nielsdt.  
Folketælling 1860, Brund, et hus  
Jens Poulsen, 30 år, født i Østrild, smed 
~Sidsel Andersdt., 33 år, født i sognet 
|-Niels Jensen, 7 år, født i sognet 
|-Poul Jensen 6 år 
Dorthe Pedersen, 2 år, født i sognet, plejebarn 
1870 skøde Jens Poulsen, på tiende til købers ejendom i Brund hk. 0.2.2.2¼, fra A. Fjeldgård.  
Folketælling Brund 1880, et hus 
Jens Poulsen 53 år, født i Østrild, smed 
~Sidsel Andersen, 53 år, født i osognet 
Carl Møller Nielsen, 4 år, født i sognet, plejebarn 
Folketælling Brund 1890 
Jens Poulsen, 63 år, født i Østrild, husmand 
~Sidsel Andersdt., 63 år, født i Hillerslev  
Inger Marie Jensen, 6 år, født i Sjørring 
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Realregister 1846-1970 fol. 670, matr. 9g hk 0.2.2.2¼ parcel med bygninger, 9k 0.2.1.2¼ 
1894 adk Sidsel Andersdt., enke efter Jens Poulsen, 9g med bygninger 
 
1895 skøde Niels Jensen med aftægt 
 
1898 skøde Christen Larsen, samme ejendom ( har i forvejen 9k) 
 
1911 skøde Jens Christian Nielsen, 9g, 9k 
 
1919 skøde Jeppe Frandsen Klos ter, samme ejendom 
 
1919 skøde Iver Chr. Iversen, samme ejendom 
Folketælling Brund 1921, matr. 9k 
Iver K. Iversen, født 1859 i Vandet, 1919 fra Amtoft, landmand 
~Martine K. Iversen, født 1885 i Elling, Hjørring amt, 1919 fra Amtoft 
|-Ida Iversen, født 1912 i Elling, 1919 fra Amtoft 
 
1932 skøde Ejnar Georg Chistensen, samme ejendom 
 
1939 skøde Thorvald Kloster - fogedudlægsskøde 9g, 9k 
 
1949 skøde Chr. Steffensen Christensen 9g,9k 
fol 678 
1954 skøde Thomas Yde Kirk no 9g, 9k 
 
1964 skøde Peder Chr. Jensen Gasberg, samme ejendom 
 
Brund, matrikel 9n 
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 715, 9n hk. ½ album, 9p ½ album, 9q hk. 0.0.1.1¼ 
1923 skøde Ejnar Christensen, 9n - fra Anne Marie Jensen, født Frandsen Kloster 
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1929 skøde Søren Christian Jensen Dige, samme ejendom 
1933 deklaration, ang. drift af en benzintsankanlæg, handel med benzin m.m. i 20 år - aflyst 1936 
1941 skøde do., 9p - fra Christen Rægård Jensen 
1962 skøde do., 9q - fra Lars Munk Graversen 
 
Del af Ande rs Thomsen Hvasses fæstegård, hk. 3.1.0.2/3. Ny matrikel no 10a i Brund 
hartkornsspeciff ikation 1820/39 gl. hartkorn 3.1.0.2/3, ny matrikel no 10, hk. 2.4.3.¾, ejer og bruger Jens Christian Larsen, nu Christen Sand 
Skøde og panteregister 1823-46, Brund, 
Ejerliste fol. 104 
1802 skøde Frendsen Pedersen, hk. 3.1.0.2/3 af Anders Hvasses fæstegård, skøde fra kbm. Jens Larsen 
1817 skøde Frendsen Pedersen, hk 0.2.2.2., en parcel, der videresælges.-Frendsen Pedersen se gård no 24, Brund 
 
1818 skøde Niels Christian Larsen, hk. 3.1.0.2/3, “en gård” 
 
1823 skøde Christen Christensen Sand, samme gård, han kom fra en gård i Malle, Sennels 
personopl. Christen Christensen Sand †.1852/54 74 Ø.V.    far C Poulsen Sand 
~Dorthe Sørensdt. † 1809,barnløs 
~Inger Marie Nielsdt. †1845 74 Skinnerup    far N. Mikkelsen 
|-Christen Christensen Sand 11 Sennels 
|-Jens Nikolaj Christensen Sand~ 13 do 
Anne Margrethe Jensdt.Sand, Brund - Tved - Østrild 
Folketælling Brund 1834, en gård 
Christen Sand 60 år, gårdmand 
~Inger Marie Nielsdt. 60 år 
|-Christen Christensen, 23 år 
Mads Christensen 72 år, inderste og aftægtsmand 
Maren Jensdt. 26 år, tjenestepige 
1838 skøde Christen Christensen Sand, parcel no 3, hk. 0.7.3.¼ fra Anders Raun ny matr. 8c) 
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1840 skøde Christen Sand Christensen, samme ejendom aftægt til forældre 
folketælling, Brund 1845 
Christen Sand, 34 år født i Sennels, gårdmand 
~Dorthe Larsdt. 30 år. født i Sennels 
|-Peder Christian Christensen 38 
|-Mikkel Christensen 40 
|-Anne Marie Christensdt. 42 
desuden hans forældre 
  
1845 skøde Thomas Christensen, gården hk. 3.1.0.2/3, ny matr. no 10, hk. 2.4.3.¾ med underlagt parcel, nye hk. 1.0.3.2½ - af gården sælges parcellen samt hk. 0.0.1.2¾ og  hk. 
0.3.2.1¾. 
1855 skøde Thomas Christensen, en parcel no 10, hk. 2¼ alb. fra Lars Brogård., forenes med no 10a 
folketælling Brund 1860, en gård 
Thomas Christensen 49 år, enkemand, født i Sennels, gårdmand 
|-Christen Thomsen, 22 år. født i Sennels 
|-Johanne Marie Thomsen 19 år, født i Sennels 
|-Anne Margrethe Thomsen 9 år, født i sognet 
|-Anne Marie Doussine Thomsen, 4 år, født i sognet 
Maren Jensen 19 år, født i Skinnerup, tjenestepige 
1860 skifte efter Thomas Christens hustru, læst som sikkerhed for børns arv i hk. 2.0.0.2¼ no 10a 
1865 dokum. gældsbrev til døtrene Anne Margrethe og Ane  
 
1866 skøde  Christen Pedersen Smed, gård no 10a af hk. 2.0.2.¼ og parcel 10p i Kåstrup, mageskifteskøde 
(må være identisk med Christen Smed Pedersen, St. Hillerslev, nu Brund) 
Folketælling Brund 1880, en gård 
Christen Smed Pedersen, 57 år, født i sognet, gårdejer 
~Karen Marie Christensen, 54 år, født i sognet 
|-Maren Oddershede Christensen, 28 år, født i sognet 
|-Peder Smed Christensen, 21 år 
|-Anders Tange Christensen 11 år 
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|-Otto Christensen 
Folketælling 1890 en gård 
Christen Smed Pedersen, 66 år, født i sognet, jordbruger 
~Karen Marie Christensen, 64 år, født i sognet  
|-Maren Christensen, 38 år, ugift, født i sognet 
|-Otto Christensen, 21 år 
Realregister 1846-1970 fol. 674, matr. 10a Brund, hk. 2.0.2.2¼, 10p Kåstrup 2¼ album , (10d, e frasælges 
 
1895 skøde Otte Christensen Smed, samme ejndom 
 
1906 skøde Jens Chr. Jensen, 10a 
 
1912 skøde Parmo Carl Christensen, samme ejendom 
 
1916 skøde Carl Martinus Larsen, samme ejendom 
 
1917 skøde Jens Nikolaj Hansen, 10a, 6y 1½ album  
 
1928 skøde Jans Peter Hansen, søn, samme ejendom 
1948 skøde do., matr. no 21 ¾ album- fra lodsejerne i Brond 
1972 adk Elise Andersen og Anne Marie Hansen 
se også matr. 4b, 12a. 
6y udgår af matr. - no 21 = 1600 m² - 1951 udgør 10a hk 2.0.0.1½ ell. 9ha 3591m²- 10p Kåstrup udg. matr. 1965 
 
Eje ndom i Brund, ny matrikel no 11a m.fl. 
Oprindelse: 
1802 solgte justitsråd Marcussen til Ullerupgård “Anders Thomsen Hvasses ifæstehavende gård i Brund, til kbmd. Jens Larsen i Thisted. Hk. 6.5.3.2. 
Herfra sælges l td. hartkorn ( senere no 11): 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 1.0.0.0., ny matrikel no 11, hartkorn 0.6.3.1., ejer og bruger Mads Sand - nu Jens Christian Jepsen 
Hillerslev Herreds skøde og panteregister, Hillerslev sogn, Brund by 1823-46 fol. 122 
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anmærkning “ efter skøde 25.2. 1786? no 2, fol. 73 ejer Peder Christensen Bjerregård hk. 1 fjk. i Kåstrup Nørrekær og dette hartkorn er Mads Sand blevet ejer af ved at gifte sig med 
Peder Bjerregårds datter (i pantebrev kaldes han Mads Christensen Ovesen - een eller 2 personer???? 
 
1804. skøde Mads Jensen, l td. hartkorn = Mads Sand, Ovesen ell. Bjerregård, fra kbm. Jens Larsen 
se gård gl. matr. no 5, hk. 6.2.2.2. ( ny matrikel 5a) som han ( iflg. skøde og panteregistret har overtaget ved ægteskab m. Peder Bjerregårds datter) 
 
1828 skøde Christen Jacobsens på  Mads Sands sted i Brund hk. 1.0.0.0. og et engskifte i Kåstrup Nørrekær 1 fjk.og et engskifte i Kåstrup, auktionsskøde 
 
1827 skøde  Jens Christian Jepsen, stedet med bygninger hk. 1.0. og eng i Kåstrup fra Christen Jacobsen 
( brandfors ikret: et hus i øst-vest, 11 fag, 10 alen dyb, dels grundmur, dels fyrre undertømmer m. klinede vægge, fyrre overtømmer, stråtag. Indretter til 2 stuer, kammer, køkken, 
bryggers, samt lo, lade, fæ og fårehus. Over 5 fag er loft samt fornødne døre og vinduer, l bilægger kakkelovn og indmuret kobberkedel ¼  
tønde.  
Folketælling Brund 1834, et hus 
Jens Christian Jepsen 34 år, husmand 

orthe Poulsdt. 48 år  HH1835/397 
|-Inger Jensdt. 9 år 
|-Inger Marie Jensdt. 6 år 
|-Jeppe Jensen 2 år 
Inger Marie Jensdt. 74 år, enke, aftægtskone 

5 Skifte  Jens Chr. Jepsens hustru, for børnenes sikkerhed i  hk. 1.0. 
1843 Skifte  Jens Chr. Jepsen , adkomst for enken Mette Jensdatter . til gl. hartkorn 1.0. samt eng i Kåstrup. 
 
folketælling, Brund 1845 
Niels Munk, 35 år, husmand og jordbruger 
~Mette Helene Jensdt., 38 år, * i Østrild 
Jeppe Jensen, 8 år, hendes søn 

s Jensen, 6 år, hendes søn 
Dorthe Jensdt., 4 år, hendes dt.     
1847 attest  enken er gift med Niels Jensen Munk, hans adkomst til huset ny matr. hk. 0.6.3.1. + engskifte 2 ¾ alb. 
1847  skøde Niels Jensen Munk, et engskifte i Brund hk. 1.1.3.½ - fra fol. 185  



Hillerslev sogn, Brund by, gårde og huse ca. 1660 - 1970 
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster familieforhold   
 

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspec ificationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser, hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmateriale t 

99 

forts. fol. 98f: 
1850  skifte     Niels Jensen Munk, adkomst for enken Mette Helene Jensdt. på 
a. et hus 1 td, hk., ny hk. 0.6.3.1. 
b. parcel no 6, hk. 0.1.3.2½ 
c. Eng i Kåstrup 2 ¾ alb. 
 
1850   skøde     Niels Pedersen fra Nors, et skifte i Kåstrup Nørrekjær hk 1 fjk., nye 2½ album , sælger Peder Nielsen 
1852  attest,     enken Mette Jensdt. ~ Niels Pedersen, hans adkomst. 
 
1852  skøde   Jens Christian Pedersen Bojer, fra Niels Pedersen , huset gl. hk. 1.0., nye 0.6.3.1., parcel no 6, 0.1.3.2½ 
- fol. 908 solgt hk. 0.1.1.2, resten  0.5.1.2. fol. 454 (= huset 11a) 
1853 afkald fra Anders Poulsen i Tingstrup for hustrus fædre og mødrearv 
1856 afkald fra Jeppe Jensen af Brund for fædre og mødrearv 
1858 afkald fra Jens Jensen af Brund, fædrearv efter Jens Chr. Jepsen 
1861 skøde Jens Christian Pedersen Bojer, parcel 13f i Kåstrup 1 ¼ alb., sælger Peder Christian Gregersen 
1873 skøde do, lodden 7q i Brund 0.1.2.2¼ ( solgt fol. 454), sælger Mads Pedersen Tunge og Chr. Thomsen Kielsgård 
1874 afkald fra Christen Pedersen for s in hustru Kirstine Katrine Pedersen, arv efter s in mor Sofie Katr ine Thomasdt., der er gift med Jens Chr. Pedersen Bojer 
(brandforsiskret 1852, ejes og bruges af Jens Chr. Pedersen Bojer, før Jens Chr. Jepsen. Stuehus ø - v, nu 21 fag, 10 al. dyb. Fyrre over og undertømmer, dels murede, dels klinede 
vægge. Loft o. 9 fag, stråtag. Indrettet storstue, gang, dagligstue, køkken, skortsten, ovn og loft, tørveplads, stald, lade. nu taks. 600 rdl. før 200, rest 400 rdl.)  
folketælling 1860, Brund, 1 hus:( ved folketælling 1845 bor parret i gården ny matr. no 5 - se der) 
Jens Chr. Pedersen (Bojer), 45 år, født i Kåstrup 
~Sofie Katrine Thomasdt., 62 år, født i Rær 
|-Kirsten Pedersdt., 19 år, født i sognet 
|-Else Sofie Pedersdt., 22 år,  
Ved folketælling 1880, bor parret i et hus i Brund, og lever af deres jordlod  
Realregister 1846.1970 fol. 677, matr. no 11a hk 0.5.1.2., 7q 0.1.2.2¼, 10k Kjelstrup 0.1.1.1¾   
                                                 . 
1875 skøde Christen Pedersen , huset 11a, lod 7q ,- aftægt til sælger og hustru Sofie Katrine Thomasdt. 
1874 afkald Christen Pedersen giver afkald på hustrus, Kirstine Katr ine Pedersens vegne, for arv efter hendes mor Sofie Katr ine Thomasdt ( fra gl. register fol. 98K 
Folketælling Brund 1880, et hus 
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Christen Pedersen, 32 år, født  Nors 
~Kirstine Katrine Pedersdt., 38 år, født i sognet 
|-Jens Chr. Christensen, 9 år, født i sognet 
|-Christen Hylgård Christensen, 6 år 
|-Peder Chr. Korsgård, 3 år 
 
1890 skøde Lars Mon Larsen, mageskifteskøde - se også matr. no 18 Brund 
 
1905 skøde J. C. Lauritsen, samme ejendom 
 
1905 skøde Carl Larsen Bunk, samme ejendom 
 
1907 skøde Laurits Jensen Spanggård, samme ejendom 
Folketælling Brund 1921 
Laurits Spanggård, født 1873 i Skyum, hertil 1907 fra Ulfborg, husejer, landbrug 
Ñikoline Spanggård, født 1879 i Hillerslev 
|-Jørgen Spanggård, født 1916 i Hillerslev sogn 
1941 adk Nikoline Spanggård født Jensen - fra skifteretten 
1951 skøde do., 10k Kjelstrup - fra Harald Hvelplund                                                                                                                  . 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Spanggård, Jørgen Jensen, gdr. Brund, født 5. oktober 1916 i Brund, søn af landmand Laurits Spanggård. Gift med Maja Spanggård, født Jensen 27. december 1917 i Klim, datter af 
landmand Chr. P. Jensen. Gården har været i s lægtens eje s iden 1907, blev ombygget i 1914 og i 1939 overtaget af Spanggård. Der var da opdyrket 12 tdr. land, hvilket er det samme 
som nu. Ejendomsskyld kr. 12100, grundskyld 6100. Bessætningen var ved overtagelsen 2 heste, 5 køer, 6 ungkvæg og 15 svin. Spsanggård er uddannet ved landbruget, har været på 
Store Restrup Husmandsskole 1938-39, er i bestyrelsen for Hillers lev Mejer, formand for gymnastikforeningen og medlem af Thisted Amts Gymnastikforeningers bestyrelse. 
nyt tingblad 1957 7q 
 
Eje ndom i Brund, matrikel no 11b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 408 ( nyt register fol. 678) 
 
1858 skøde Peder Larsen Harring, parcel hk. 0.1.1.2. fra Jens Christian Pedersen Bojer (i 11a) ( Peder Larsen Harrings søn Klemme har lejekontrakt til en del af jorden) 
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Folketælling Brund 1860, et hus 
Peder Larsen Harring, 56 år, født i Hørdum, blikkenslager 
~Kirsten Marie Clemmensen, 51 år, født i sognet 
|-Christen Pedersen, 16 år, født i Skyum 
|-Clemmen Pedersen, 11 år, født i Tved 
 
1877 skøde Markus Pedersen, 11b med bygning 
 
1879 skøde Jens Christian Jørgensen 11b 
Realregister 1846-1970 fol. 678, matr. no 11b hk 0.1.1.2. (11c 0.0.1.0. frasolgt) 
1928 adk arvinger efter Jens Chr. Jørgensen, iflg. skifte 
 
1928 skøde Anton Marinus Chr. Harbo, samme ejendom 
1944 skøde do., 7e hk ¼ album - fra Lars Chr. Pedersen Bunk 
ny tingbog blad 11b 
 
Brund, matrikel 11c m.fl. - landbrug 
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 701, 11c, 12c, Brund 
1892 skøde Ckemmen Pedersen, parcel 11c hk. 0.0.1.0., fra Jens Christian Jørgensen 
1892 skøde do., 12c parcel hk. 0.0.1.2. - fra Mikkel Ton Christensen 
 
1898 skøde Søren Carl Sørensen, 11c, 12c med bygninger 
 
1903 skøde Niels Poulsen, samme ejendom - auktionsskøde 
1903 skøde do., 4m, hk. 0.0.1.2½ af St. Hillers lev med bygninger og lejeret ( kontrakt af 1886, del af 4b) 
 
1917 skøde Sigvald Carl Chr Lynge, 11c, 12c 
 
1926 skøde Johannes Pedersen, 11c,12c 
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1927 skøde Anders Knudsen, Holger Andersen og Christen Bertelsen, samme ejendom 
 
1932 skøde Hedvig Sunesen født Andersen Kortegård, samme som særeje 
 
1941 skøde P. C. Christiansen, ejendomskommis ionær 
 
1943 skøde Elias Jensen Dahl, 11c, 12c + Kåstrup 
 
1943 skøde Carl Martinus Nielsen, samme 
 
En gård i Brund, Ny matr. nr. 12 ( del af gården gl. matr. no 2) 
En gård i Brund, nævnt i fæstebrev 1756 af hartkorn 3.3.0.0.fra forr ige fæster Chr. Jensen+ 3.0.0.0( udaf 3.2.3.2, resten 0.2.3.2 senere tillagt.). fra Mogens Jensen., ialt .  6.5.3.2.  En 
del af gården oprindelig 1/3 af Jens Knudsens ødegård,delt 1689 - se v. gl. matr. no 2 (ny matr. 4c) (hk. 10.4.3.0. 7.0.2.0. beholdes der, rest 3.4.1.0 - her 3.2.3.2. = dif. 0.1.1.1, tillagt 
gl. matr. no 10? (ny matr. 8a) 
hartkorn 3.2.3.2., Nørre Ullerupgårds jordebog 1756, bruger Mogens Jensen 
og hk 3.0.0.0., Nørre Ullerupgårds jordebog 1756, bruger Christen Jensen * 
Hartkornsspecifikation 1789 no 4, hk. 6.5.3.2., ejer Ullerupgård, bruger Anders Thomsen Hvas - bliver ny matr. no 12 - se nedenfor 
Solgt 1802 til kmd. Jens Larsen i Thisted, der deler jorden, Anders Thomsen Hvas beholder en del, ny matr. no 12c hk. 0.7.2.2½ ( gl. hk. 1.1.0.0.) 
**Jens Larsen sælger 1802 hk. 3.1.0.2/3 til Frendsen Pedersen  (ny matr. no 10), og hk. 0.7.3.1 1/3 til Jens Chr. Nielsen (ny matr. no 7)  
* Christen Jensen muligvis den Christen Jensen, der o. 1692/93 kom fra Sennels og skyldte for kirketiende der.Se nedenfor 
 
hartkorn 3.2.3.2 
før 1752 Peder Grishauge må have boet her 
  Peder Larsen Grishauge 10 Sennels    far L.Jensen Grish. 
  ~Anne Pedersdt. Vert 
  |- Anne Pedersdt. Grishauge 38 
        ~Peder Jensen Hov† 1760 her.  U1761/201 
        ~ 1770 Jørgen Mikkelsen, Sennels 
  |-Dorthe Pedersdt. Grishauge~ 44 U1796.4/169 
        Jep Christensen Pugdal, Sennels (kl. Graversen) 
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  |-Lars Pedersen Vert i Hov,~Maren 47  U1795.4/134 
                               Mikkelsdt. Bech 
  |-Peder P.Grishauge i Hov,Sennels~ 49 
                          Dorthe Tomasdt. 
  |-Karen Pedersdt.~Chr.Jensen Hoxer,Hov 60 
parret kom fra Sennels 
 
hartkorn 3.2.3.2. 
før 1756 Mogens Jensen   U1761.2/201:Mogens Jensens (sted)svigersøn Peder Jensen Hove er død i huset, hans enke  
    Anne Pedersdt. Grishauge er Mogens Jensens (sted)datter født 1738 
 
 =  ~ 1753  Anne Pedersdt. Vert, enke efter Peder Larsen Grishauge † 1752 i Hillers lev, født i Sennels.  
Peder Jensensen Hovs børn m. Anne Grishauge: Søren født 1757, Karen født1761 - se skifte U1766 2./270 -  
Mogens Jensen  flytter 1766 til St. Hillers lev på gaden, hk. 1.2.0.2.  I  hans fæstebrev blev noteret at huset i Brund måtte nedbrydes, bemærk at han 1756 afstår hk. 3.0.0.0. i Brund, 
og må således have beholdt hk. 0.2.3.2. til sit hus, indtil han flyttede til St. Hillerslev. 
 
hartkorn 3.3.0.0.  Blaches gård? 
før 1700 Lars Andersen Blac h  
Lars Anderdersen Blach er ikke nævnt i matrikler ell. jordebog, men nævnes 1697 i tingbogen, som boende i Brund, han er da stævnet for kornskade forøvet af løsgående kreaturer 
på naboens mark.  Ved Chr. Jensens barns dåb i 1716 betegnes denne som boede i Blaches gård og formodes defor at  være efterfølgereren i gården.  
1701 stævnes  Lauris Andersen Blach, skipper på Poul Pedersens båd til en gæsteretsdom for trods ighed, trus ler m.m.han for gæsteretsdom. Han flytter til Thisted ml. 1712 og 1716.
          
  Lars Andersen Blac h † 1740 i Thisted 
  ~Else Pedersdt. (Tved sogn 1699) 
  |- Niels 00 Brund 
  |-Peder 04 do  
  |-Maren 06 do, begr. sm. år. 
  |-Maren 10 do 
  |-Anne Marie 13 do, begr. i Brund 
  |-Christian Andreas  16 Thisted 
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  |-Dorthe 21 Thisted, † i Nors 1752 
 
før 1716 Christen Jensen Gade 80 U1760.2./194 
  e. Kirsten Pedersdt.  82 
  |-Maren 12  K1786/1378 
  |-Peder Christensen Brund,Langvad 17 K1786/1378 
  |-Anne~Niels Chrsen Korteg.Brund 20 U1792.4/58 1799.4/259 
  |-Jens her i gården 27  K1786/1378 
Christen Jensen omtales i kirkebogen som boende i Blaches gård. - således gør også Lars Andersen Blach, ~Else Pedersdt. der får børn der fra 1700-1713 og derefter flytter til 
Thisted,   
 
U1756 f.137 Jens Christensen Gade 27 her    hans far Chr. Jensen. hk. 3.3.0.0., 3.0. som  
      Mogense Jensen havde i fæste  
= ?? den Jens Gade, der v. Folketællingen sidder til huse i Brund - ugift - “Fattighus! 
   
Før 1764 Peder Christensen Skytte † 1764 33 Skinnerup  U1764.2/252                                                                             far: C.Pedersen Skytte,  
       Sennels  
U1764 f.192 Anders Thomsen Hvas  42 Malle HH1811/146 U1765.2/259,1772.1/138 PederChristensen Far:Thomas Larsen 
  ~Anne Christensdt.Kjær 41 Kjelstrup U1775.1/173 1789.4/11  far C. Christensen Kjær 
  |-Thomas Andersen 73 
  |-Bodil Andersen 65 
  |-Karen Andersen 68 
  |-Maren Andersdt. 70 
  ~Kirsten Nielsdt Kortegård. 51 Brund  U1792.4/58,1799.4/259  far:N. Kortegård 6.5.0.1. 
  |-Anne Kirstine Andersdt. 76  
  |-Anne Marie Andersdt, 78 
  |-Maren Kirstine Andersdt. 80 
  |-Jens Christian Andersen  81 
  |-Niels Andersen 83  
  |-Peder Andersen 89 
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folketælling 1787, 10. fm. Brund bor Anders Hvas og hustru Kirsten Nielsdt. med. sønnen Thomas af hans 1. ægteskab og 
5 børn af 2.ægt. 
desuden en tjenestekarl Lars Sørensen 24 år 
Ved folketælling 1801, 6. fm. er børnene Jens, Peder og Anne Marie hjemme 
desuden indersten Jens Christensen, 76 år. 
 
Skøde og panteregister 1836-43, Brund fol. 103   
1802 blev “Anders Thomsen Hvasses ifæstehavende gård”, hk. 6.5.3.2. solgt til kmd. Jens Larsen iflg. skøde fra Ullerupgårds ejer. 
Jens Larsen videresælger 1802 hk. 1.0. til Mads Bjerregård eller Sand,  hk. 3.1.0.2/3 til Frendsen Pedersen i Brund, hk. 0.7.3.1 1/3 til Jens Chr. Sørensen. 
tilkøber 4 skp. og sælger hk. 1.1. til Anders Thomsen Hvas 
if lg. fol. 103 en gård hk. 0.5., en parcel 0.4. 
hartkornsspecif ikation 1820/30. gl. hartkorn 1.1.0.0., ny matrikel no 12 hk. 0.7.2.2½, ejer og bruger Kirsten Christensdt. - nu Peder Salmansen 
Ejerliste: 
1812 skøde Jens Andersen Hvas, stedet med besætning, samme år indgår han underholdningskontrakt med Anders Hvasses enke, hans mor Kirsten Nielsdt., der ophæves 1832 
ved hendes dødsattest. 
 
1817 skøde  Peder Jørgensen, der overtager underhodningskontrakten - mageskifteskøde 
1821 skøde  Kirsten Christensdt. - enke. et boelssted , gl. hk. 1.1. ny matr. no 12 hk. 0.7.2.2½ 
 
1832 skøde Peder Salmansen, samme ejendom, med reservation for pigen i huset Inger Larsdt.( der udstedes obligation til Peder Salmansen i Thisted 
Folketælling Brund 1834, et hus 
Peder Salmansen 47 år, husmand 
~Maren Christensdt. 30 år 
|-Anne Pedersdt. 2 år 
Inger Larsdt. 49 år, ugift, inderste og aftægt 
Margrethe Larsdt. 54 år gift, væverske 
folketælling Brund 1845, et hus 
Peder Salmansen, 58 år, enke, født i Torsted, husmand 
|-Anne Pedersdt., 13 år, født i sognet 
|-Mette Pedersdt-. 11 år 



Hillerslev sogn, Brund by, gårde og huse ca. 1660 - 1970 
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster familieforhold   
 

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspec ificationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser, hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmateriale t 

106 

|-Christen Pedersen, 8 år 
Mette Andersdt., 72 år. enle, født i Sjørring, mandens svigermor 
folketælling Brund 1860, et hus 
Peder Salmansen 73 år, enkemand født i Torsted, husmand 
|-Christen Pedersen 23 år ugift. født i sognet 
Maren Christensdt. 29 år, ugift,født i Torup,  husholderske 
 
1868 skøde Christen Jensen Hoxer, samme ejendom ( no 12b frasolgt 0.3.1.1. 1971) 
1868 dokum Christen Hoxer til sikkerhed i no 12 for Jens Madsens enke Dorthe Jensdts. aftægtskontrakt af 1853 
 
1872 skøde Mikkel Ton Christensen m. tiende og bygninger og lodden no 12a hk. 0.4.1.1½.( se også ejendom i Brund 4b, 4k) 
nyt register fol. 679 
Realregister 1846-1970 fol. 679, matr. no 12a Brund, hk 0.4.1.1½ ( 12c 0.0.1.2. 12d ¼ frasælges skelforandring =  rest 2ha 0732m² 
 
1893 skøde Jens Nikolaj Hansen, samme ejendom - se også matr. 4b 
 
1928 skøde Hans Peter Hansen, søn, bl.a. 23a med aftægt til sælger og hustru Karen Marie Hansen født Nielsen Malle 
udat.  adk Elise Andersen og Anne Marie Hansen 
se også 10a m.fl. 
nyt tingbogsblad 1974 til 4’l Brund 
 
Brund, matrikeel 12b  
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 680, hartkorn 0.3.1.1.- 2ha 327m² 
 
1871 skøde Lars Mikkelsen, lod 12b, er bebygget af købet - sælger Christen Jensen Hoxer 
folketælling 1880, Brund, et hus 
Lars Mikkelsen, 34 år, født i Hunstrup,- lever af sin jordlod 
~Stine Christensen Hvam, 31 år, født i sognet 
|-Margrethe Larsen 5 år, født i sognet 
|-Kristiane Larsen 2 år 
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|-Maren Mon Larsen, under 1 år 
Folketælling,1890, et hus 
Lars Mikkelsen, 44 år, født i Hunstrup, husejerus 
~Stine Kristensen Hvam, 40 år, født i Hillerslev sogn 
|-Margreth Larsen, 15 år, født i sognet 
|-Kristiane Larsen, 12 år, født i sognet 
|-Maren Mon Larsen, 10 år, født i sognet 
|-Else Marie Larsen, 6 år. født i sognet 
|-Ane Marie Larsen, 4 år 
|-Mikkel Larsen, 2 år 
  
1920 skøde Chr. Madsen med bygninger 
Folketælling Brund 1921 
Christen Madsen, født 1859 i Tved, hertil sognet 1887 derfra, husejer 
~Inger Marie Madsen, født 1899 i Vesløs, ankom til sognet 1915 derfra 
|-Jens Senius Madsen, født 1914 i Hillerslev sogn 
 
1929 skøde Jeppe Kloster Larsen 
 
1930 skøde Niels Damsgård 
 
1945 skøde Carl Lynge 
 
1958 Christian Østergård, husmand, 12b 
1973 nyt tingbogsblad 12b 
adresse 2003, Østerengvej 3, ejer Ole Rysgaard Christoffersen 
 
Hus i Brund, matrikel no 12d 
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 706, ¼ album 
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1913 skøde Thomas Balle 
 
1919 skøde Maren Knudsen, 12d med bygninger. 
Folketælling Brund 1921 
Maren Knudsen, enke, født 1878 i Østrild, hertil 1911 fra Thisted 
|-Anna Knudsen, født 1905 i Hovsøre, hertil 1911 fra Thisted 
|-Fanny Knudsen, født 1909 i Hovsøre, hertil 1911 fra Thisted 
nyt tingblad 1974, 12d Brund 
 
Hus i Brund, ny matrikel no 13 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.3.0.2., ny matrikel no 13, hartkorn 0.3.1.½ 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 110: 
gl.hk. 0.3.0.2., ny no 13, hk 0.3.1.½ 
Ejerliste 
1802 skøde Christen Pedersen hk. 0.3.0.2., fra Marcussen af Ullerupgård - anm. “det formodes at Christen Pedersen = Christen Kåstrup” 
 
1812 skøde Christen Jensen Kåstrup et hus hk. 0.3.0.2. ( Anne Marie Christensdt. 
 
1814 skøde Anders Kræn Larsen, samme ejendom (Anders Christensen) 
1819 aftægtskontrakt Christen Jensen Kåstrup* og hustru Anne Marie Christensdt. skal have aftægt hos Kræn Larsen eller efterkommere - slettet 1851 
Folketælling Brund 1834, et hus 
Anders Christensen, 43 år, husmand 
~Karen Christensdt. 48 år 
|-Anne Katrine Andersen 14 år 
|-Maren Andersdt. 12 år 
|-Sidsel Andersdt. 8 år 
|-Kirstine Andersdt. 4 år 
folketælling, Brund 1845, 23. fm., et hus 
Anders Christensen, 51 år, født i Nors, husmand 
~Karen Christensdt., 59 år, født i sognet 
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|-Anne Katrine Andersdt., 25 år, født i sognet 
|-Maren Andersdt., 23 år 
Christine Andersdt. 15 år 
* på aftægt her? 
1834 i et hus: 
Christen Kåstrup 52 år, husmand 
~Kirsten Pedersdt. 50 år 
|-Else Christensdt. 14 år 
|-Christen Christensen 12 år 
|-Anne Marie Christensdt. 2 år 
Parret nævnes ligeledes 1845, begge født i sognet, han betegnes som husmand og jordbruger 
datteren Anne Marie, væver,  er hjemme. 
 
1851 skøde Peder Christian Gregersen, huset gl. hk 0.3.0.2., nye hk, 0.3.1.½. aftægt til Anders Larsen og hustru 
folketælling Brund 1860 
Peder Christian Gregersen, 36 år, født i Østrild, husmand og daglejer 
~Kristine Andersdt.30 år, født i sognet (her) 
|-Else Katrine Pedersdt. 8 år 
|-Lars Christian Pedersen 6 år 
|-Karen Pedersen 2 år 
Anders Christensen 66 år født i Nors,husmandens svigerfar 
~Karen Christensdt., 76 år, født i sognet, husmandens svigermor 
(1880 bor familien i Skovsted) 
 
1860 skøde  Christen Poulsen, huset no 13 hk. 0.3.1.½. ( 13b, 13 c solgt)- mageskifteskøde 
 
1873 skøde  Peder Nielsen Kallerups enke Marianne Larsdt., huset no 13a, hk. 0.1.1.2 3/4. 
Folketælling Brund 1880, et hus 
Maren Larsen, 55 år, enke, født i Østrild - husmandsenke 
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forts fol. 500, (nyt register fol. 681.): 
1881 skøde Niels Kallerup Pedersen, fra s in mor Marianne Larsdt., huset 13a med besætning m.v. 
Folketælling 1890, husmand 
Niels Kallerup Pedersen, 32 år, født i sognet, tømmermand 
~Kirstine Marie Andersen, 24 år, født i sognet 
|-Peder Marius Pedersen, u. 1 år, født i sognet 
realregister 1846-1970 fol. 681, matr. no 13a - 13d ½ album frasælges  
1909 skøde do., 8b hk 0.0.3.2¼ fra Jens Nikolaj Hansen 
 
1913 skøde Peter Marius Pedersen, søn. 13a, 8b 
 
1916 skøde Christen Jensen Svalgård, samme ejendom(8b frasælges 
 
1918 skøde Thomas Larsen, 13a med bygninger ( se også St. Hillerslev 8i)  
Folketælling Brund 1921 - landbrug 
Thomas Larsen, født 1852 i Brund 
Ãnne Marie Larsen, født 1881 i Hillerslev 
|-Peder Østergård, født 1892 i Hillerslev, ugift søn 
Niels Larsen, født 1850 i Brund, slægtning, particulier 
 
1933 skøde Carl Christensen - fra skifteretten i Thisted Købstad, dødsbo efter Thomas Larsen 
 
1940 skøde P. D. P. Oddershede, boelsmand, Brund 
1958 adk Dorthe Oddershede, enke, 13a 
 
1958 skøde Knud Hartvig Knudsen, 13a 
 
1960 skøde Niels Peter Rasmussen, fodermester, 13a 
 
1964 skøde Niels Oddershede Andersen 
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ny tingbog 1974, blad 13a ( 13e solgt 1965- rest 13a 1½ album 
adr. 2002, Brundvej 9 
  
Hus i Brund, ny matrikel no 14 
hartkornsspecif ikation 1789, Jordløs no 2, ejer Ullerupgård, bruger Lars Odde  
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.3.0.2., ny matr. no 14 hartkorn 0.3.0.2¾, ejer og bruger Jens Bonnerup 
 
Før 1787 Lars Poulsen Odde 52 Hov    far Larsen Odde 
~Johanne Dalgård 
|-Poul Larsen  78 
|-Helle Larsdt.  80 
|-Jens Larsen  82 
V. folketælling 1787, Brund 11 fm., benævnes han som husmand og daglejer 
V. folketælling 1801, 12 fm. bor parret med datteren Helle Larsdt. 
Eejerliste, skøde og panteregis ter 1823-46, Brund folie 109 
1802 skøde Lars Poulsen Odde, hk. 0.3.0.2. fra Ullerupgårds ejer P. Marcussen 
1816 skøde do. fra Jens Iversen, en parcel no 5 af Engbjerggård hk. 0.1.2.2½ 
 
1816 skøde Jens Christian Pedersen Bonnerup af Brund på et hus hk. 0.3.0.2. og en parcel hk. 0....1.2.2½ - parcellen frasælges. 
1816 aftægt til Lars Odde og hustru - udslettet v. dødsattest 1839 
Folketælling 1834, Brund et hus 
Jens Christensen Bonnerup 46 år, husmand 
~Ãnne Katrine Christensdt. 45 år* 
Jens Christian Jessen, 9 år, plejebarn i søns sted 
Mette Marie Jensdt. 17 år, tjenestepige 
* Ved folketælling 1845 bor Anne Katrine Christensdt. i et hus, 54 år gl., født i Østrild 
 
1842 skøde Lars Mikkelsen, 1 hus i Brund hk. 0.3.0.2.  
folketælling Brund 1845, en gård 
Lars Mikkelsen, husmand og daglejer 04 i sognet 
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~Maren Jensdt.  11 Øsløs 
|-Mikkel Larsen 42 
|-Mikkel Christian Larsen 44 
1860 dokum indkaldelse af arvinger i boet efter husmanden Lars Mikkelsen og hustru.  
 
1860 skøde Kbmd. A. Fjeldgård fra auktionsretten, huset no 14, hk. 0.3.0.2¾ 
 
1862 lejekontr. Peder Jensen Kløv på et hus og et skifte på Ballerum af ejendommen no 14 og en del af ejendom no 2 i Brund 40000 kvadrat al. i 30 år (udsl. 1868) 
 
Et hus og en agerlod i Brund, ny matrikel no 15-->15a 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl.  hartkorn  0.3.1.1., ny matrikel no 15, hartkorn 0.3.3.2½, ejer  og bruger Christen Tunge (Christen Andersen Tange) “iflg.  15.4.1848 bruges 0.1.0.0. af 
Lars Balle” ( se nederst u. no 15) 
Skøde og panteregister 1823-46, Brund fol. 113, nyt register fol. 685 
Ejerliste: 
1802 skøde Jens Christian Andersen ( i gård no 1), en agerlod hk. 0.3.1.1. med hus, sælger Toft 
1806 do do, et hus med toft, huset må ikke skilles fra agerlodden, sælger fæstekonen Maren Jensdt. 
  skiftebrev e. Jens Christian Andersen, adkomst for enken Maren Pedersdt. på ovenn. hus og agerlod 
 
1838 adk Christen Andersen Tange på en agerlod hk. 0.3.1.1. og et hus med toft.( ny matr. no 15), iflg. skite - se matr. no 1 
1873 adk Arvingerne efter Christen Andersen Tange og hustru Maren Pedersdt. Oddershede til huset no 15 hk. 0.2.3.¼ og lodden 0.1.0.2¼ 
 
1864 skøde Jens Christian Christensen Tange, huset no 15 - fra ovenn. arviger til deres medarving. 
1840 afkald Anders Jensen på arv efter s in mor Maren Pedersdt. Oddershede. 
Realregister 1846-1870 fol. 685, matr. 15a Brund 
Folketælling 1880, 1890 Brund, se matr. 1a, en gård  
 
1896 skøde Christen Tange Jensen, søn, huset no 15 
 
1907 skøde Peder Thomsen, samme ejendom 
1914 adk Maren Thomsen, enken født Bisgård Nielsen, no 15, iflg. skifte 
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1914 skøde Jeppe Sørensen, samme ejendom 
1915 skøde do., no 4n  - fra Niels Jensen Krabbe 
 
1916 skøde Søren Jensen, no 15, 1c, 4n 
Folketælling Brund 1921 - landbrug 
Søren Jensen, født 1888 i Sennels, hertil sognet 1916 
~Magda Jensen, født 1885 i Sennels, fra Sennels 1916 
|-Christian Jensen, født 1918 i Brund 
1959 adk Magda Marie Jensen, enken, no 1c, 4n, 15a, iflg. skifte 
 
1959 skøde Chr. Klim Jensen, samme ejendom 
 
1970 skøde Tage Spanggård, 1c  , 4n, 15a 
nyt tingbogsblad 1974 1c 
adr. 2003, Brundvej 16, matr. 15a  m.fl., ejer Tage Jensen Spanggård 
  
 

i Brund, ny matrikel no 16 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.0.1.0., ny matrikel no 16, hartkorn 0.0.2.½, ejer og bruger Peder Thøgersen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 116( nyt register fol. 687) 
 
1811 skøde Anders Christensen Brund, hk. 1 fjk. - sælger Morten Overgård i Thisted 
 
1814 skøde Christen Nielsen Hjertbjerg, 1 fjk. - fra Jens Heimer  
 
1815 skøde Peder Thøgersen, et hus,  hk. 1 fjk. - sælger Christen Nielsen Hjertbjerg 
1843 skøde do., en parcel no 5 fra sælger Jens Christian Nielsen Roers gård, hk. 0.1.0.¼  
Iflg. folketælling Brund 1834, et hus: 
Peder Thøgersen 44 år, husmand og tømmermand  
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~Kirsten Marie Christensdt. 47 år 
|-Marie Pedersdt. 12 år 
|-Johanne Marie Pedersdt. 9 år 
1845: 
Peder Thøgersen, 55 år, født i Tved,  
lever af en lille jordlod og hjulmand 1790     far T Chrsen Kløjgrd                            
~Kirsten Christensdt. 56 år, født i Østrild 1787    far C Nielsen Toudal  
|-Marie Pedersdt. 23 år 1822    ~se nedenfor 
|-Johanne Marie Pedersdt. 20 år 1825 
Karen Marie Nielsdt. 1år, født i Skinnerup, forsørges af Thisted sogn 
Parret havde desuden  
|-Christen Pedersen, også kaldet Thøgersen, 1816 ~ med  Maren Andersdt. se under huse i Brund. 
|-Anne Kirstine  1819 
1846 skøde Peder Thøgersen, no 8g hk. 0.2.3.0.- sælger Anders Pedersen Ravn 
 
1849 skøde Niels Nielsen Munk, huset gl. hk. 1 fjk., nye 0.0.2.½, no 5 af J, C. Roers sted, gl. 0.1.0., nye 0.1.0., 8g af Anders Ravns gård 0.2.3.0., besætning m.v. 
1850 skøde do., parcel no 8e, hk. 0.3.1.1¼ - fra A. Fjeldgård ( solgt fol. 344) 
1857 skøde do., , no 6a ¾ alb.6ag hk. ¾ alb. - sælger Christen Pederen Smed, 
Folketælling Brund 1860, et hus 
Niels Nielsen Munk, 39 år, født i Kåstrup, 
~Marie Pedersen, 38 år, født i sognet 
|-Anne Nielsen, 11 år født i sognet 
|-Peder Møller Nielsen, 4 år 
Peder Møller Thøgersen, 70 år, født i Tved, husmandens svigerforældre 
~Kirsten Marie Pedersdt., 74 år, født i Østrild 
Folketælling Brund 1880, et hus 
Niels Nielsen, 60 år, født i Tved ( se dog folket. 1860, må være samme mand) 
~Marie Pedersen 57 år, født i sognet 
Ingeborg Poulsen, 2 år, født i Thisted, plejedt. 
Peder Møller Thøgersen, 90 år, enke, født i Tved sogn, aftægtsmand 
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1883 skøde Christen Nielsen Larsen, huset no 16 0.2.0.½, 9h 0.0.1.¾,8g 0.2.3.0., 6ag af Jensbygård , med bygning på no 16 
 
Realregister 1845-1970 fol. 687, matr. no 16a,8g, af Brund m.fl.(16b solgt 1902 
 (6af,ag, udgår af matr).8g udgør 1936 0.2.2.2½ (8m, 9h frasolgt)(8f,8g,16a = landbrugsejendom iflg. skrivelser 1939, 1947, 1951) 
 
1912 skøde Jeppe Frandsen Kloster, 16a, 8g, Brund, 6ag Jensbygård 
 
1913 skøde Søren Nielsen, 16a, 8g, 6af, 6ag(8m frasolgt = fodermesterbolig) 
 
1916 skøde Christen Frandsen Kloster, samme ejendom 
1905 skøde Christen Frandsen Kloster, parcel matr. 8f hk. 0.3.2.¼ - fra sin far Frands Jeppesen Kloster 
Folketælling Brund 1921 
Christen Frandsen Kloster, født 1878 i Brund, landbrug 
~ (Ane) Katrine Frandsen, født 1886 i sognet 
|-Anne Frandsen, født 1911 i Brund 
|-Anne Marie Frandsen, født 1912 i Brund 
Frands Frandsen, født 1918 i Brund 
|-Niels Frandsen, født 1918 i Brund 
|-Jens Frandsen, født 1917 i Brund 
1962 adk. arvinger, samme ejendom + 8f hk 0.3.2.¼ (se 8f Christen Frandsen Kloster) 
 
1962 skøde Jens Nikolaj Frandsen Kloster, arveudlægsskøde 8f, 16a, 8g 
 
Brund. landbrug matrikel 16b 
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 703, 16b m.fl. 
 
1902 skøde Søren Nielsen, smed, parcel 16b hk. 0.0.2.0. med bygninger - fra Chr. Nielsen Larsen 
Folketælling Brund 1921 
Søren Nielsen, født 1843 i Hansted?, 1900 til sognet, smed 
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Õline Nielsen 
1932 adk. Christen Nielsen Larsens enke Else Larsen født Kloster, no 9h hk. 0.0.1.¾ 
 
1932 skøde Søren Nielsen, 9h 
 
1932 skøde Jørgen Larsen, 9h,16b, aftægt til Søren Nielsen og hustru Oline født Thomsen 
 
1943 skøde Aksel Larsen, 9o 0.2.2.2., 7u 0.0.1.1, 16b, 9h - fra Jørgen og Lars Larsen (9q 0.0.1.1.¼ frasolgt) 
 
1955 skøde Lars Munk Graversen ( 1969 udgør 9o hk. 0.3.1.¼ - 9s 2¼ overført, 7u,9h,16b underlagt) 
 
Forsamlingshuset: ny matrikel no 17 i Brund 
harrtkornsspecifikation. 1820/39 uden hartkorn, ny matrikel no 17 hartkorn 1¾ album, ejer og bruger Gunnar Nielsen 
Ejerliste, realregister 1845-1970 fol. 688, matr. no 17 1¾ album 
1946 skøde A/S Brund forsamlingshus - fra sognerådet 
identisk med nedenstående: 
Et umatrikuleret hus i Brund ( jord fra no 15) 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 150, fortegnelse over umatrikulerede hus: 
1804 auktionsskøde til justitsråd Marcussen på Lars Jensen Balles hus i Brund. 
( identisk med ny matr. no 17?, hvor Lars Jensen Balle boede som inderste) 
Folketælling Brund 1801, et hus 
Lars Balle, 45 år, husmand med jord: 
~ Grethe Nielsen, 55 år 
 
Iflg. hartkornsekstrakt 1820/39 s. 131, er no 17, nævnt med nyt hartk. 1¾ alb., uden tidligere hartkornsvurdering, ejes og bebos af Gunnar Nielsen. 
14.11. 1827 nævnes dette hus i brandforsikringsprotokol fol. 29, hvor skoledistriktet fik et hus brandforsikret. Huset i øst-vest , bygget til nordre ende af “Gunnar Nielhus”, 4 fag 6 
alen dyb, grundmur, fyrre over og undertømmer, skorsten. Indrettet til gang, skolestue m. loft, vinduer og døre og en bilæggerkakkelovn. 
Gunnar Nielsens 1. kone 
Johanne Christensdt.      HH1830/16 
Folketælling Brund 1834, et hus 
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Gunnar Nielsen, 63 år, tømmermand 
~Ãnne Marie Christensdt. 55 år 
|-Anne Frederiksdt. 12 år 
Mette Marie Christensdt. 53 år, ugift, inderste, nyder almisse 
Anders Andersen 67 år, inderste, daglejer 
~Karen Andersdt. 64 år 
Lars Jensen Balle 85 år, inderste, nyder almisse 
~Grethe Jensdt., 89 år 
folketælling Brund 1845, et hus 
Gunnar Nielsen, 75 år * Hjardemål 
Ãnne Marie Christensdt., 57 år, * i sognet, indsidder og aftægt 
Mette Christensdt., 65 år ugift,* i sognet      
Se også Gunnar Nielsen i Kåstrup, som v. folketælling 1801 beboede et hus, var matros og bødker 
 
1865 får fattigvæsenet, af lyst af brandfors ikringen, et nedrevet hus, sandsynligvis Gunnar Nielsens, 
forsikret 1855 af fattigvæsenet. Min teori er, at samme Gunnar Nielsen og, eller hans kone bliver forsørget af fattigvæsenet, og derved overtager huset og grunden, som fattigvæsenet 
så sælger til forsamligshuset, men hvad fattigvæsenet har brugt grunden til i de mellemliggende år, kan jeg ikke sige.  
Det eneste skøde og panteregistret oplyser er et skøde, læst 9.9.1946 (kan jo være udstedt før denne dato), fra Hillerslev/Kåstrup sogneråd, fattigvæsenet til “Andelsselskabet Brund 
Samlingshus” på matr. no 17 i Brund, hk. 1¾ alb. 
Tilføjet 1960: ret til vand fra vandværket og parkering på 8i. Måske selve skødet kan fortæle mere,  f indes måske på arkivets fjernlager, men skal ledes op ml. andre skøder. 
 
Et hus i Brund, matrikel no 18 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.1.3.2¾, ny matrikel no 18 hartkorn 0.1.3.½, ejer og bruger kbmd. Lars Holst i Thisted - nu Peder Christian Andersen Oddershede 
oprindelse: Peder Thomsens udstykkede gård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823- 46, fol 98k ( nyt reg 689) 
 
1888 skøde Lars Mon Larsen, huset no 18 i Brund - fra Jens Chr. Pederen Bojer  
Folketælling, Brund 1890, et hus 
Lars Mon Larsen, 28 år, født i Tved, husejer 
~Clara Nielsen, 25 år, født i Brund 
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|-Ib Chr. Johannes Larsen, 1 år, født i Brund 
Lars Chr. Sørensen, 63 år, enke, født i Sennels, logerende 
 
1890 skøde Chr. Pedersen, samme ejendom, mageskifteskøde 
1902 adk Kirstine Katr ine Pedersen, enke, iflg. skifteattest 
1911 adk. arvinger efter enken 
 
1910 skøde Christen Christensen - fra Chr. Hyldgård, Maline, Sofus og P. Chr. Pedersen, samme ejendom 
 
1911 skøde Christen Theodor Christensen  
 
1913 skøde Lars Jacob Valdemar Hansen 
 
1914 skøde Lars Peter Eriksen 
 
1916 skøde Jens Andersen Søgård 
 
1918 skøde Chr. Nikolaj Pedersen- se også 6i 
Folketælling Brund 1921, matr. no 18 
Christian Nikolaj Pedersen, født 1888 Øsløs, ankom 1906 fra Thisted, husejer, landbrug 
~Maren Overgård Pedersen, født 1888 Hillerslev sogn 
|-Niels Christian Pedersen, født 1909 Hillerslev sogn 
|-Carl Christian Pedersen, født 1913 
|-Agnete Nikolne Pedersen, født 1914 
|-Astrid Pedersen, født 1916 
 
1922 skøde Søren Peter Marinus Christensen 
 
1928 skøde Gregers Gregersen 
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1928 skøde Mads Jacob Madsen 
Realregister 1845-1970 fol. 689 og 717, matr. no 18a hk. 0.1.3.½, 18b ¼ album ( overført Kjelstrup) 18a udgået af matr. 1967, underlagt 1a 
 
1929 skøde Peder Odgård Sørensen 
 
1933 skøde Martinus Christensen Tange - fra fogedretten ( huset lejet til Christen og Inger Madsen - se også 12b) 
 
1953 skøde Christen Hove Tange, søn , no 18, 1a, 1h.  
adresse Østerengvej 2 “Inger Madsens hus” nu sløjfet 
 
Brund, matrikel no 19  
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.4.0.0., ny matrikel no 19 hartkorn 0.2.0.¾, ejer og bruger Madame Larsen - nu Anders Christian Sunesen - se matr. 4b 
 
En fælles lergrav i Brund 
hartkornsekstrakt 1820/39, ej skyldsat, en fælles lergrav, ejere samtlige lodsejere, brugere samtlige jordbrugere. 
 
Skolen i Brund 
Folketælling Brund 1921 
P, Pedersen, født 1872 i Vestervig, ugift, kom 1902 fra Harring - lærer 
Agnes Christensen, født 1873 i Holbæk pr. Ørsted, ugift, ankom 1920 fra Skibed, husbestyrerinde 
 
Brund by, eng 
matr ikel 1688 no 12, hartkorn 2.5.1.0., ejer Ørum, eng, der lejes ud til samtlige bymænd 
matrikel 1688b no 12, hartkorn 2.5.1.0., ejer Ørum, bruger samtlige bymænd 
matrikel 1688c no 12, hk. 2.5.1.0., ejer Nr. Ullerupgfård, eng, der bruges af samtlige bymænd..  
1757 og 1759 jordebog. Tandrup og Koustrup, af no 12 og no 3 bruger Niels Christensen ialt 6.5.0.1 (se Østergård) 
hartkornsspecif ikation 1778 strøgods : heraf hartkorn 2.2.1.o. ejet af Niels Edvardsen, bruges af Peder Jensen Munk ,     se v. gl. no 11. 
ps. ny matrikel no 20, engjord gl. hartkorn 0.2.2.2 er købt af Store Hove i St. Hillers lev 1757 
 
Eje ndomme i Brund, ikke identifice ret med den ny matrikel: 
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En del af de gamle gårde i Brund tilhørte godset Ullerupgård i Sennels sogn. Godset blev 1694 opdelt i Nørre og Sønder Ullerupgård og igen samlet 1756, hvor Nr. Ullerupgård blev 
opkøbt af Sdr. Ullerupgård. 
Af matriklen 1688c (ca. 1740) ses Nørre Ullerupgård at være ejere af f lg. ejendomme i Brund: 
no 3 hk. 9.4.3.0.    no 4 hk. 6.5.1.2.    no 6,hk. 3.1.3.2.     no 7 hk. 6.2.2.0.    no 8 hk. 3.7.3.0.    no 9 hk. 3.1.2.2.    no 10 hk. 3.1.2.1.    no 11 hk. 3.0.2.0.    no 12 hk. 2.5.1.0. eng 
Der er imidlertid ikke bevaret fæstebreve fra Nørre Ullerupgård, men ejendommene er nævnt i Nørre Ullerupgårds jordebog 1756 med fæsternes navne og hk., men uden 
matrikelnumre. De noterede ejendommes hartkorn er dog forskellige fra matriklens nævnte hartkorns størrelse, så det kun i få tilfælde har været muligt at bestemme, hvilke af de i 
matr iklen nævnte ejendommme, der hører til de enkelte fæstere, og derfor ikke umuligt at opføre hver gård fra fortid til nutid. Jeg formoder at jorden fra ødegården, matr. no 7, er 
fordelt mellem forskellige fæstere.  
 
En gård i Brund, gammel matrikel no 6 
matrikel 1664 hartkorn 3.4., et  boel, ejer Ørum, bruger Wil Svendsen 
matrikel 1688 no 6 hk. 3.1.3.2., ejer Ørum, bruger Niels Jensen 
matrikel 1688b no 6, samme ejer og bruger 
matrikel 1688c no 6, hk. 3.1.3.2., ejer Nørre Ullerupgård, bruger Peder Andersen 
 
matr. 1664 Vil Svendesen Delefoged for Ørum, omtales i tingbogen utallige gange fra 1667-1686, hovedsagelig for sin mange pligter som delefoged 
såsom opkrævning af restancer og bøder for lejermål m.v og afholdt syn på gårde i området. 
Tingbog 1667 nævnes Wil Svendsens s l. søster Inger Svendsdt., der var gif t med Lars Andersen i Madsbøl, Hjardemål.  
1682 omtales Vil Svendsens gård som øde. 1683 blev samtlige Brund mænd spurgt om de vidste, hvem der havde gjort skade på korn og andet til Wil Svendsens ødegård. De 
svarede at Eriks kreaturer havde været tøjret i engen, Peder Jensen svarede at han havde indtaget Jens Knudsens gris, Eriks gæs, Jep Christensens gæs, Poul Jensen og Apelones gæs 
og svin, og Eriks øg af kornet. 
 
matr. 1688a,b Niels Jensen (=? Niels Jensen Munk i gård no 11( ny matr. no 3) - se der  
 
matr.1688c Peder Andersen ( Peder Andersen i Led i gammel no 8? sandsynligvis - se der.) 
 
En gård i Brund , gammel matrikel no 7 
Kommissionmatrikel 1661/62, hartkorn 8½ td., ejer Ørum, bruger Lars Christensen 
matrikel 1664 hartkorn 7.0, ejer Ørum, bruger Lars Christensen 
matrikel 1688 no 7, hartkorn 6.2.2.0., ejer Ørum bruger Erik Larsen 
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matrikel 1688b samme ejer og bruger - nu øde 
matrikel 1688c no 7, hartkorn 6.2.2.0., ejer Nørre Ullerupgård, bruges af Jens Munk og Poul Nørgård (Poul Nørgård bruger også en del af no 2) 
Strøgods 1778, ½ no 7, hartkorn 3.1.1.0. bruger Peder Munk ( tillige med en del af no 11 og 12) - se under gl. no 11 (ny matrikel no 3) 
 
før 1661 Christen Jespersen   Tingbog 1667, der boede og døde i Brund i det sted sønnen nu har  
  ~Dorthe Andersdt.  
  |-dt.~Niels. hendes søn= Jesper Nielsen, Tilsted 
  |-Lars Christensen, her i gården 
  |-Christen Christensen 
  |- Maren Christensdt.~Mikkel Andersen på Amagerland. 
Tingbog 1667 Mikkel Andersen boende på Amagerland i Sønderbyøster.(v. Jesper Nielsen i Tilsted) på hustruen Maren Christensdatters vegne stævner Lars Christensen i Brund, 
som er Maren Christensdatters bror og medarving efter deres s l. far Christen Jespersen, som boede og døde i Brund. Jesper Nielsen, der er Maren Christensdaters søstersøn, æsker 
fremvisning af r igtig skifteforretning og vurdering, af Lars Christensen, der er i besiddelse af hans s l. fars bo og formue. - Kravet tilbagevises dog, da Lars Christensen var umyndig, 
da hans far døde.. Samme år får Peder Sørensen afkald fra Christen Christensen , født i Brund, for arv efter sine forældre Christen Jespersen og Dorthe Andersdt., der boede og døde i 
Brund. Maren Christensdts. bror,  Lars, der er i bes iddelse af sin s l. fars bolig. Der føres vidner i sagen, der forklarer at Lurids Christensen var ganske ung, da hans far døde for 18 år 
siden. Lars Christensens stedfar var Thomas Nielsen. Delefogden forlanger frif indelse, idet Lars Christensen var 
 umyndig, da hans far døde og først overtog ejendommen 10 år senere, efter hans sl. stedfar Thomas Nielsen - Lars Chris tensen frifindes. 
 
før 1667 Thomas Nielsen 
  ~Chr. Jespersens enke.   se ovenfor 
 
før 1661 Lars Christensen her  se ovenfor 
  ~ Karen Eriksdt. 
  |- Erik Larsen, der overtager fæstet 
  |-Christen Larsen   Tingbog 1682 
 
matr. 1688 Erik Larsen   Tingbogsekstrakter 
Erik Larsen omtales adskillige gange i tingbogen i årene 1682-1689, dels for gæld, bl. a. til sin moster Maren Eriksdt. i Kjelstrup, han optræder i ensag om sædekorn på sine  
egne og s in mor, Karen Eriksdatters vegne. 1683 var han han ved tinget, tiltalt for at have slået en dreng, der tjente hos Jens Knudsen. Drengen var blå og blodstemt slået engelangs 
på sin venstre skulder, ben og lår.1684 var han taget til Vigsø, og havde narret 3 rdl.  fra 2 norske sømænd, idet han havde udgivet sig for at være en enkes søn fra Hillers lev med 
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navnet Peder Jensen, der manglede penge til at indløse en plag . Pengene ville han betale tilbage med korn, men stak af så snart han havde fået pengene, blev dog opsporet, men da  
sømændene kom til Eriks bolig, fik den ene” så mange hug med en fork, som han kunne tåle”. 1685 blev han stævnet for tyveri af en kohud. I den anledning blev Brund mænd spurt 
ud om Eriks forhold. De svarede, at de ikke vidste sig sikker nat eller dag for ham og samtlige herredsmænd, der var tilstede ved tinget vidnede at Erik Laurtisen var en tyv, løgner 
og bedrager. 1886 var han igen tiltalt for vold, denne gang mod “Chris ten Nielsen norden Abelone i Brund” ( i no 8), hvor han ville fæste dennes lille datter, som tidligere havde 
arbejdet for ham, men da det var faderen imod, blev han s lået af Erik Larsen , der “trak barnet nøgen ud af sengen og  red hende på sin hest til sin gård”.   For vold og brud på 
husfred, samt helligbrøde  blev han idømt bødestraf. Bøden blev imidlertid ikke betalt. hvorfor han 1686 blev dømt for ulydighed at miste  
sin fred, - betaler han ikke s ine bøder, skal han rømme. Samme år nævnes gården øde og nedbrudt.  
1688 forbyder amtmanden at huse eller hæle Erik Larsen og 1689 efter lyses han efter at være brudt ud af Thisted arrest og har brudt kongens jern, den 9.4. læses sagen op i retten ( 4 
sider).1688 lejer han et stk. jord af Christen Eriksen i St. Hillerslev, hvorfor denne bliver  dømt for at have forbrudt s it fæste.  
 
matr.1688c Jens Munk, der bruger en del af jorden til denne ødegård, - må være den Jens Nielsen Munk, som er fæster af  matr. no 11 (ny matr. no 3)- se der 
 
do  Poul Jensen Nørgård ell. Hvas 84 Skinnerup  K1721/183   
  ~Maren Andersdt. 87 U1751.1/113 
  |- Christen Poulsen Hvas i Sennels 23 
1778 bruger Peder Hvas ½ af no 7, hk. 3.1.1.0. + del af 11 og 12 - se. v. no 11. ( rest af no 7, hk.3.1.1.0.) 
 
En gård i Brund v. Led gammel. matr. no 8. 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 3.4., ejer Ørum, bruger Jens Nielsen 
matrikel 1664hartkorn 3.4., ejer Ørum, bruger Jens Nielsen 
matrikel 1688 no 8, hk. 3.7.3.0. ejer Ørum, bruger Jens Nielsens enke Abelone Pedersdt. 
matr ikel 1688b samme no, hartkorn og ejer - bruger Christen Jensen 
matrikel 1688c no 8, hk. 3.7.3.0., ejer Nørre Ullerupgård, bruger Peder Andersen Led 
 
matr. 1662 Jens Nielsen ( før ham, hans far Niels?    Tingbog 1667-1672, bl.a. synsmand  hans søskende nævnt 
  e. Abelone Pedersdt.   do.1683--1686 (enke) 
  |- Niels Jensen i gård no 6/11? 
  |-Christen Jensen, her i gården 
Tingbog 1667 giver Jens Nielsen v. Led i Brund og hans søster Maren, Christen Nielsen i Kjelstrup, Sidsel Nielsdt. i Hov ~Jens Mikkelsen og Niels Christensen i ?  
afkald til Christen Larsen i Store Hillerslev, for arv efter dennes sl. hustru Karen Christensdt. (nævnt som søskende)) 
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1686 afkræves Niels Jensen skriverkorn, men han hævder at hverken hans far (Jens Nielsen) eller farfar har svaret skriverkorn af det boel som hans mor påbor. Samme år stævner 
Abelone Pedersdt., Christen Iversen for at have høstet 1 drag korn fra hende og sønnen Niels Jensens toft. 
 
matr.1688b Christen Jensen  v. Led, †1718,50 år  68 her  Tingbog 1686 , som bror til Niels og søn af Apelone. 
  en dt. † 1683 
   
matr.1688c Peder Andersen Led †1768*,St. Hill  96 ll. Hillerslev U1746.1/101, bror t. Maren A i Oddershede far A.Pedersen Ll H. 4                           
  ~Else Christensdt.1718,†1756,Brund  
  ~Anne Bunk 1756 26 
  |- Anders 60 St. Hill 
  |-Else, † 1762 62 do 
  |-Anne Pedersdt. 67 do. 
* † 1768 Peder Andersen Led, husmand “her i byen” (= Hill. ), 72 år   
Ved folketælling 1787 bor enken Anne Bunk i St. Hillerslev, jordløs hus no 5, et fattighus 
Anne Bunk, enkekone 23 
|- Anne Pedersdt. 62 
Peder Andersen Led er sandsynligvis samme som Peder Andersen i gl. no 6 
   
En gård i Brund, gl. matrikel no 9 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 3.4., ejer Ørum, bruger Poul Jensen 
matrikel 1664, hartkorn 3.4., ejer Ørum, bruger Poul Jensen 
matrikel 1688 no 9, hartkorn 3.1.2.2., ejer Ørum, bruger Poul Jensen - nu Christen Iversen 
matrikel 1688b no 9, samme hartkorn og ejer, bruger Christen Iversen 
matrikel 1688c no 9, samme hartkorn, ejer Nørre Ullerupgård, bruger Christen Jestrup.  
 
Før 1661 Christen Jensen   Tinggbog 1667 
  ~Gertrud Nielsdt. 
  |-Niels Christensen    
  
matr. 1662 Poul Jensen † 1685, 78 år gl.  17  Tingbog 1667-1685, oftest som kirkeværge, vurderingsmand o.l. 
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  ~Gertrud Nielsdt.† o. 1671 
  |- Volborg Poulsdt.~Chr. Jensen,Sennels  Tingbog 1671, arv efter hendes mor Gertrud Nielsdt. 
  ~Dorthe Jensdt., † 1681 Hillerslev 
Tingbog 1667 skylder Poul Jensen født i Brund for kornskade på hans agre ved vejen, syd for Brund, nemlig Knud Bertelsen, Karen Eriksdt. og Christen Nielsen, alle af Brund. 
1668 stævnes han for s in datter Volborgs,  lejermålsbøde og fogedpenge. 
1671 f ik Poul Jensen afkald fra sin stedsøn Niels Christensen i Brund, for arv efter Niels Christensens forældre Chr. Jensen og Gertrud Nielsdt. 
1684 gør Ørum udlæg i Poul Jensens bo, udlægget forbliver dog i boet til skatter og gårdens vedligeholdele. 
 
matr. 1688 Christen Iversen Kåstrup  Tingbog  1687-1696 far I Jensen  
  ~Else Christensdt. (~1689 i Hill)    do 1696 far  
1689 mindes han 20 år tilbage i Brund- vidne i sag om eng. 
do. i en arvesag, hans far sl. Iver Jensen i Kåstrup    
1696 nævnes Chr. Iversen i en arvesag, hvor hans kones mor Maren Chris tensdt. er arving efter s in søster Else Christensdt.i Kåstrup , søster til Jens Christensen Kåstrup, Brund - , 
børn af Christen Nielsen / Johanne Jensdt. i Kåstrup.  
 
matr. 1688c Christen Jestrup 
 
En gård i Brund, hartkorn 7.3.2.2., herunder 1½ tønnde hartkorn boels eng.(5-7-3-2-) 
Jordebog 1756 Nørre Ullerupgård: Niels Jensen Kjeltoft, hk. 7.3.2.2. 
Hartkornsspecifikation 1778 Ullerupgård, u/no, hk. 7.3.2.2., bruger Jens Thomsen 
do 1789 no 6, hk. 7.3.2.2., ejer Ullerupgård, bruger Peder Thomsen 
( en parcel af gården hartkorn 0.5.0.0. solgt til kbmd. Barthold Rip, videre 1803 til Niels Jensen Munk- (ny matr. no 7) 
 
før 1756 Niels Jensen Kjeltoft 28   
  ~Kirsten Nielsdatter  
 
U1756f.140 Anders Thøgersen 29 Hillerslev. U1765.2/264 1749.1/104,1746.1/98,1785.1/255 Niels Jensen         far :Thøger Nielsen Kjeltoft  
  ~Anne Pedersdt.  31 Hillerslev    far: Peder Pedersen,   
  |-Sidsel 58  U1778.1/194 
  |-Maren 60  do 
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o.1766 Jens Thomsen Hundborg 37 Sennels   Anders Thøgersen ægter enken 
  ~Anne Pedersdt.  31 
  |-Dorthe Marie~Lars Bach, Sennels 69  U1778.1/194 
parret flytter til Malle, Sennels sogn 
 
U1769 f.213 Peder Thomsen Hundborg 46 Sennels  U1772.1/138 Jens Thomsen Hundborg Far T.Larsen 
1766 skøde til Peder Thomsen Hundborg på tiende til hans fæstegård, part af hk. 0.1.2.1 - fra Lars Toft til Ullerupgård. 
 
folketælling 1787: 
Peder Thomsen, 43 år 
~Anne Marie Nielsdt., 39 år  
u. børn 
3 tjenestefolk 
Jacob Pedersen 26 år 
Maren Hvas 18 år 
Poul Larsen 10 år 
Ved folketælling 1801, Brund 1, fm., boede parret i gården  
med 3 tjenestefolk 
Anders Christen 24 år 
Christen Pedersen 15 år 
Bodil Jensdt. 18 år 
1802 blev gården solgt og udstykket. 
Skøde og panteregister 1823-46, Brund fol. 112:, hk. 4.6.1.2½ 
Anmærkning: solgt til Niels Munk i Brund hk. 0.5.  og til Christen Jensen Kåstrup hk. 2.0.1.2 5/6, og til Lars Hols t hk. 0.1.3.2 2/3 (= ny no 18, 0.1.3.½) 
1803 skøde Barthold Rips på Peder Thomsens fæstegård hk. 4.6.1.2½. 
 
Et hus i Brund m. toft iflg. jorde bog 1756 Nørre Ullerupgård, brugt af Niels Tilsted 
  Niels Andersen Tilsted U1764.2/255,  
han og hans afd. kone var kommet o. 1740 fra Vendsyssel. De var barnløse, men havde taget en pige til sig 
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Maren Olesdt., hvis fasters mand var Lars Agissen i Skjoldborg., der fremviste kontrakt af 1744 ml. Niels Andersen og 
pigens far Ole Christensen i St. Hillers lev ~Karen Nielsdt. 
 
Et hus i Brund, hartkornsspecifikation 1789, no 1, ejer Ullerupgård, bruger Mikkel Horn 
før 1765 Jens Nielsen Tange 30 
  ~Dorthe Jacobsdt. Roer 17 
  |-Poul i Hov, Sennels~Karen Larsdt. 55 
  |-Dorthe Marie~Anders Sørensen,Sennels.57 
  |-Niels Jensen Roer~Else Marie Chrsdt. 63 (1 barn i Sennels, resten i Hillerslev) 
 
U1765 f..203 Peder Christensen Harbo St. Hill.(søn fra St. Hill. no 1?- der en Peder nævnt boende i Thisted Jens Tange fradøde 
  ~Anne Andersdt.~1761 Hill 
  |-Christen 61 Sennels 
  |-Jens 63 Sennels 
  |-Anne 70 Brund 
Peder Christensen Harbo fik 1763 fæste på en gård i Sennels, hk. 3.2.3.0., men afstod den 1765 og flyttede til Brund 
 
U1772 f.236 Mikkel Mikkelsen Horn 27 af Hillerslev  Peder Harbo fradømt huset 
  ~Else Pedersdt. Knudgård 24 Sennels U1789.4/13   far PChrsen Knudgård 
  |-Peder Mikkelsen Horn i Skovsted 62 
  |-Maren~Bertel Mikkelsen, i Malle 53 
  |-Karen Mikkelsdt. 56 
  |-Kirsten Mikkelsdt. 59 
Ved folketælling 1787 bor Mikkel Horn, husmand, 65 år gl. som daglejer 
og Else Mikkelsdt., 64 år (fejl for Pedersdt) i huset 
tillige med en sønnesøn Christen Pedersen 2 år. 
Parret er ikke på folketælling 1801 
 
Brund, jordløst hus 
hartkornsspecif ikatiom 1789 no 3, ejer Ullerupgård, bruger Anne Marie 
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U1799 f.467 Christen Pedersen i Sennels  
~Kirsten Pedersdt.  U1802/317”† for nogen tid siden, Chr. P vil gifte sig igen 
|-Anne Marie Christensdt. 96 
“det hus, hvor søstrene Anne Marie Pedersdt. og Dorthe Munk bor- efter deres død, skal Chr. Pedersen have hele huset” 
Ved folketælling 1787 bor i huset: 
Jens Gade, til huse 65 år, ugift, ussel og fattig på betleloven 
Maren Gade, huskone, 80  
Anne Marie/Pedersdt.), 60 år 
Dorthe Munk, 50 år 
 
folketælling 1801, 8. fm. ( samme hus): 
Anne Marie Jensdt., 76 år ugift, huskone og 
Dorthe Jensdt., 70 år, hendes søster, begge fattige. 
1834 i et hus: 
Christen Pedersen 69 år enke, daglejer 
|-Kirstine Marie Christensdt. 16 år 
|-Søren Christen Christensen 8 år 
1845: 
Christen Pedersen 80 år enke, født i sognet, indsidder og almisselem 
Dorthe Christensdt. 42 år, ugift, født i sognet, do. 
 
Gade huse i Brund, matriklen 1664 
brugere 
Poul Christensen - huspenge 4 skilling 
Anne Christensdt.  huspenge 4 skilling 
Jens Christensen    huspenge 4 skilling 
 
Personer, nævnt som boende i Brund, ikke identif iceret med bestemt ejendom: 
1672  Anne Andersdt., tjenende i Brund, lejermål, barnefar korporal Broder Larsen - TingbogBroder Larsen / 
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1674  Anne Andersdt., beskyldte Jens Knudsen som barnefar  Tingbog 
 
1688  Christen Andersen   Tingbog 1688, bor nu i Thisted. Ørum tiltaler ham for ulovligt at have forladt et boel i Brund. 
   
1690  Niels Christensen   Tingbog 1690 
  ~Maren Larsdt.   do. hun er arving efter Lars Larsen i Hvalstrup 
 
1761  Thomas Nielsen Bisgård † før 1761 25 Kåstrup  Oddersbøl 1761  far N Pedersen Bisgård 
  e. Inger Pedersdt.  
  |-Jens Thomsen 57 
  |-Niels Thomsen 58 
“som boede nogle år i Brund, børnene hos deres mor i Brund” 
 
1812  Christen Christensen Billing ~Johanne Henriksdt.  HH1812/26 
 
1824  Johanne Pedersdt. Bjerregård †1822, 45 år   HH1824/33 
  ~indsidder Niels Graversen  
(samme som Niels Nielsen Graversen i Brund i matr ikel 5a og 4k og Ll. Hillers lev 2a ?) 
 
1824  Peder Christensen Vandet,  
  almisselen i Brund †1824, 44 år HH1824/1 
 
Folketællinger i Brund, personer, ikke  identificeret med en ejendom 
Folketælling Brund 1801 
Niels Iversen  09 
~Maren Sørensdt. 21 
Ved folketælling 1787, 24 fm. nævnes at parret modtager almisse  
 
Folketælling 1801: 12.fm. i et hus, husmand, gevorben soldat og smed 
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Peiter Olesen  72 
~Mette Pedersdt. 77 
|-Anne Peitersdt. 97 
 
Folketælling Brund 1834, et hus 
Kirsten Jensdt. Munk, 44 år, ugift, inderste, væver 
|-Anne Kirstine Larsdt., 12 år 
 
Folketælling Brund 1845, et hus 
Christen Rasmussen, 39 år, født i Sennels, husmand og daglejer 
~Helvig Jensdt., 34 år, født i Hørdum 
|-Anne Elisabeth Christensdt., 7 år, født i sognet 
|-Else Christensdt. 3 år 
|-Karen Marie Christensdt. 1 år 
Folketælling Brund 1860 
Christen Rasmussen, 55 år, født i Sennels, tømmermand 
~Helvig Jensdt., 49 år, født i Hørdum 
|-Karen Marie Christensen, 16 år, født i sognet 
|-Kristine Christensen, 12 år 
|-Johanne Christensen, 5 år 
Ved folketælling 1880, Brund, bor parret alene i et hus 
 
Folketælling Brund 1845, et hus 
Niels Christian Pedersen, 60 år, født i Nors, lever af en liden jord 
~Johanne Gregersdt., 47 år, født i Haverslev, Ålborg amt 
|-Peder Christian Nielsen, 12 år, født i sognet 
 
 
Folketælling Brund 1860, et hus 
Anne Marie Jensen, 52 år, ugift, født i sognet, lever af håndgerning 
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Folketælling 1860, 64 fm. et hus 
Niels Christensen, 42 år, født i Østrild, daglejer 
~Maren Larsen, 31 år, født i Nors 
|-Katrine Nielsen 7 år. født i Tømmerby 
|-Nikoline Nielsen 1 år, født i sognet  
 
Folketælling 1860, et hus 
Anne Pedersen, 43 år, ugift, født i Østrild, væverske 
ligeledes 1880 
 
Folketælling Brund 1860, et huss 
Niels Christian Nielsen, 54 år, født i Hunstrup, husmand, daglejer 
~Ãnne Christensdt., 61 år, født i V. Vandet 
Maren Pedersen, 2 år, født i sognet, plejedt. 
 
Folketælling 1860 Brund, et hus 
Peder Skåning Sørensen, 43 år, født i Østrild, indsidder, daglejer, forsørges af fattivæsenet 
~Anne Enev oldsdt., 40 år, f’ødt i Thisted 
|-Inger Kirstine Pedersen, 10 år, født i Thisted 
|-Nielsine Pedersen, 8 år, født i Thisted 
|-Enevold Pedersen 7 år født i Thisted 
|-Niels Pedersen 4 år, født i Sjørring 
|-Martha Pedersen 1 år, født i Thisted 
 
Folketælling Brund1860, i et hus 
Inger Marie Jensdt., 53 år, enke, født i sognet, indsidder, forsørges af fattigvæsenenet 
|-Lars Christian Jensen, 13 år, født i sognet 
 
Folketælling 1880, Brund, et hus 
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Christen Pedersen, 64 år, født i sognet, daglejer 
~Maren Andersen, 64 år, født i Østrild 
Christian Peter Pedersen, 1 år, plejesøn 
Christen Pedersen, født 1816, Brund, søn af Peder Thøgersen og Kirsten Marie Christensdt. 
Maren Andersdt., født 1815, Østrild, datter af Anders Larsen og Maren Madsdt. 
Ved folketælling 1845 boede parret i Østrild med datteren Kirsten Marie († i Brund 1846)) 
Født i Brund: 
|- Peder Thøgergsen Christensen, født 1847 
|-Kirsten Marie Christensen, født 1850 
|-Anders Christian Christensen, født 1853 
|-Marie Christensen, født 1856 ( ~1886, Hillerslev med Jens Andersen, født 1862, Sønderhå) 
|-Dorthe Kirstine Christensen, født 1859 “ deres 6. barn, de 5 levende, 2 sønner, 3 døtre 
Ved folketælling 1890 bor parret stadig i Brund, begge 74 år. gl. 
 
Folketælling Brund1880, et hus 
Bertel Nielsen, 49 år, født i Tved, murermester 
~Ellen Pedersen, 59 år, født i Nors 
1860 bor parret i Hillerslev 
 
Folketælling 1921, Brund 
Jeppe K. Andersen, født 1844 i sognet, particulier 
~Kristine Andersen, født 1849 i Thisted, til sognet 1876 
 
Folketælling Brund 1921 
Emil Pedersen, født 1874 i Thisted, ankom 1919 fra Nors, skrædder 
~Petrine Pedersen, født 1880 i Hillerslev sogn, 1919 fra Nors 
|-Johanne Pedersen, født 1909 i Nors, derfra 1919 
|-Margrethe Pedersen, født 1907 i Nors, derfra 1919 
|-Elna Pedersen, født 1908 i Nors, derfra 1919 
|-Helga Pedersen, født 1909 i Nors, derfra 1919 



Hillerslev sogn, Brund by, gårde og huse ca. 1660 - 1970 
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skifte nævnt andre skifter m.v. forrige fæster familieforhold   
 

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspec ificationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser, hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmateriale t 
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|-Niels Pedersen, født 1910 i Nors, derfra 1911 
|-Jens Pedersen, født 1913 i Nors, derfra 1919 
 
 
 
 
 


