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Kjelstrup by, Hillerslev sogn 
 
Kjelstrup gl.no 2, hartkorn 1.5.3.1. ny matr. no 1, hk  0.1.3.1. 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5.2., ejer udlagt fra Silstup til Kaptajn Strudz, bruger Mads Andersen  
matr ikel 1664, hartkorn 7.2. ejer Captajn Struds arvinger, en ødegård, nedsat til hartkorn.2.0., bruger Mads Andersen 
DØV 1667/68, hartkornsnedsættelse:, ødegård forrige Captajn Strudses, bruger Mads Andersen 
DØV 1673: gården bruges nu for skatterne. 
DØV. 1674/75,1678: Ødegods, ingen vil kendes ved: forrige Strudses, som Mads Andersen påboede. hartkorn 7.2. 
DØV 1681, Ødegods, hartkorn. 2.0., bruger Mads Andersen,  
Fæstet m. frihed 1682-85, Mads Andersen, efter jordebog landgilde 6 td.byg, 1 pd.smør, 1 svin- afsat til 2 td. hartkorn. 
Amtet: fortegnelse 1685 over ødegods tildømt kongelig majestæt: forrige Capt. Strudses, hartkorn 2.0., bruger Mads Andersen 
DØV 1688, matrikel no 2 hartkorn. 7.2., bruger Mads Andersen, nedsat til hartkorn 2.0. 
matr ikel 1688 no 2, hartkorn 1.5.3.1., ejer kongens, bruger Jens Christensen 
DØV, kongelig majestæts gods udlagt til rytterhold: Kjelstrup no 2, hartkorn 1.5.3.1., bruger Jens Christensen Bødker 
matrikel 1688b, ryttergods, bruger Jens Christensen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 2, hartkorn 1.5.3.1., bruger Jens Christensen, før Mads Andersen, solgt til Christen Pedersen, Øland 
matrikel 1688c, ejer Rubert Humle, bruger Christen Mogensen 
jordebog 1746, Sdr. Ullerupgård, hartkorn 1.5.3.1., no 2, bruger Christen Mogensen 
1755 hartkorn 0.6. tillægges no 3 og hartkorn 0.6. tillæges no 12 - rest hartkorn 0.1.3.1. 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, hartkorn 0.1.3.1., bruger Palle Pedersen 
hartkornsspec if ikation 1789 huse no 3, hartkorn 0.1.3.1., ejer Ullerupgård, bruger Christen Pallesen 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.1.3.1., ny matrikel no 1, hartkorn 0.2.1.½, ejer skolelærerembedet, bruger Christen Pallesens enke - nu ejer Anders Christensen Vestergård 
 
matr. 1662 Mads Andersen Kjær   Tingbog 1671-1681 
Tingbog 1668 bevidnes det at den gård Mads Andersen sidst påboede og fraflytede var øde i 2 år 
Tingbog 1671: Amtssskriveren har ladet syne en ejendom i Kjelstrup, som Mads Kjær før beboede og rømmede fra og som nu er øde. Der er ikke blevet sået noget i 5-6 år og der er 
ingen bygninger på ejedommen. Græsningen vurderes til 1 rdl. 1674 nævnes gården stadig som øde, amtsskriveren har forundt borgmester Morten Thomsen i Thisted græsningen 
deraf.. I 1675 bevilges  græsningen til Mads Andersen Kjærs ødegård og Christen Nielsens halve gård til Morten Thomsen for dette år. Ingen har svaret afgift af disse gårde eller 
betalt skatterne. 1681 er gården stadig øde, såvelsom Brogård, Chr. Pedersens gård og Anne Mortensdatters gård og Overgård. 
 
matr. 1688 Jens Christensen Bødker 57 
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  ~Ane Christensdt. 45 
  ~Maren Jensdt. (1713) 
 
matr.1688c Christen Mogensen 83 Østrild  K1718/28: søn af Mogens Pedersen/Gertrud Christensdt. 
  ~Maren Larsdt. 80 
 
U1755 f.138 Peder Nielsen Skinnerup 32 Skinnerup  U1760.2/192 et ralingshus med 7½ td.         Far N.Thomsen 
       sæde i haure eng og 1 ager   
       på bjerget m.v., ialt 0.0..3.1. 
      af Jens Christensens sted m. over og nedertofte. 
  ~Ellen Nielsdt. 20 Kjelstrup  U1757.2/172  far Niels Andersen 
Peder Nielsen Skinnerup flytter til gl. no 10, (ny 8a) se der  
 
U1764 f.193 Palle Pedersen  11Kjelstrup 
  ~Dorthe Pedersdt. 11 
  |-Birthe Pallesdt.~Niels Christensen 47 
        Kiil i Oddershedehus  
  |-Erik Pallesen 51 
  |-Christen, her i stedet 53 
  |-Peder i smedehus~Maren Larsdt. 39 
Palle Pedersen kommer fra gl. no 10 (ny 8a) - se der og ny matr. no 29. 
 
U1779 f.272 Peder Jensen Kåstrup 47 Kjelstrup   Palle Pedersen opladt Far J.Peders.Kåstrup 
  ~Ellen Nielsdt. 45 
flytter til hus i Kjelstrup 1781, som han overtager efter sin far - se matr. 26 
 
U1782 f.293 Christen Pallesen 53 her   hans far Palle Pedersen 
  ~Ane Marie Jensdt.  60  HH1830/97 Irup1791* 
  |-Jens Christensen 81 
  |-Dorthe Marie Christensdt. 85 
  |-Anne Christensdt. 89 
  |-Kirsten Christensdt. 91 



Hillerslev sogn, Kjelstrup 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 famileforhold    

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspecif icationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), og Kølbygård gods (K) “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 tek st er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på or iginalmaterialet 

3 

  |-Anne Christensdt. 98 
  |-Sidsel Christensdt. 00 
* Anne Marie Jensdt. ~Chr. Pallesen, nævnt med søskende i skifte e. bror Jørgen Jensen Møller i Skyum: 
Christen Jensen Sund v. Fæggesund, Lars Jensen, tjener i Tøving, Maren Kirstine Jensdt., tjener i Hals. 
Folketællingen 1787, 19. fm.: Christen Pallesen 35 år, hustruen Anne Marie Jensdt.,28 år  og 2 børn 
|-Jens Christensen 6 år 
|-Dorthe Marie Christensdt. 2 år 
folketælling 1801, 25 fm.:Parret har nu 5 hjemmev ærende døtre 
Dorthe Christensdt. 15 år 
Anne Christensdt., 12 år 
Kirsten Christensdt., 10 år 
Anne Christensdt., 3 år 
Sidsel Christensdt., 1 år 
1820 bor Christen Pallesens hustru stadig i stedet, ejet af skolelærerembedet 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 149 hk. 0.1.3.1.,”bebos af Christen Pallesen, ejes af Chr. Overgård i Ålborg”  
1796 tiendeskøde til Christen Pallesen på konge og korntiende til hans sted - fra Peder Christensen Harbo 
 
1806 skøde Christen Overgård i Ålborg fra justitsråd Marcussen, hk. 0.1.3.1. 
1807 ekstrakt af prokurator Christen Overgårds testamente, adkomst for Hillerslev sogns skolevæsen på huset hk. 0.1.3.1. 
1813 tiendeskøde til Christen Pallesens enke, († 1830) kirketinde til ejendommen 
(hvem bor her v. folketælling 1834?) 
 
1838 auktionsskøde til Anders Christensen Vestergård, på huset hk. 0.1.3.1. 
1845 folketælling Kjelstrup, et hus 
Anders Vestergård, husmand 76 i sognet 
~Kirsten Mikkelsdt. 73 i sognet 
|-Maren Andersdt. 11 i sognet 
|-Søren Hedegård, indsidder, forsørges af sognet 71 Thisted 
~Gunhild Andersdt., do 82 Christiania, Frederik shald, Norge 
1846 skifte Anders Christensen Vestergård. adkomst for enken Kirsten Mikkelsdt. til huset gl. hk. 0.1.3.1., nye hk. 0.2.1.½ 
 
1846 skøde Anne Marie Andersdt., sm. ejendom fra hendes mor. 
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1849 attest Jens Mikkelsen Christensen er ~Anne Marie Andersdt., hans adkomst til huset ( v. folketæll. 1880 bor parret i Skovsted) 
 
1854 skøde Niels Nielsen Roer, samme ejendom 
folketælling Kjelstrup 1860, et hus 
Niels Nielsen Roer, 60 år, født i sognet, husmand 
~Else Marie Poulsdt., 57 år, født i sognet  
 
1869 skøde Anders Christensen, huset no 1 i Kjelstrup, hk. 0.2.1.½ med aftægt til sælger og hustru Else Marie Poulsdt. (solgt fol. 342 no 1b, solgt fol. 173 no 1a 
1871 skøde do. lodden 4e i Kjelstrup hk. 0.0.2.2½ - mageskifte fra Christen Nielsen  
se også Anders Christensen under matr. no 15 
ovennævnte ejendom sælges 1873 til hans søn Anders Nielsen i no 15 
 
Kielsgård - en enestedsgård i Kjelstrup, hartkorn 5.2.2.2. ny matr. no 2 
Komissionsmatrikel 1661/62, Kielsgård, hartkorn 4.1., ejer  Ørum, bruger Thomas Pedersen 
matrikel 1664, hartkorn 4.0., ejer Ørum, bruger Thomas Pedersen  
matr ikel 1688, hartkorn 5.2.2.2., ejer Ørum, bruger  Thomas Pedersen 
matrikel 1688b hartkorn 5.2.2.2., ejer Poul Maes, bruger Niels Christensen 
matrikel 1688c hartkorn 5.2.2.2., ejer R. Humble, bruger Jens Mortensen 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård: Kielsgård, hartkorn 5.2.2.2., bruger Gravers Nielsen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 10, hartkorn 5.2.2.2., ejer Ullerupgård, bruger Gravers Nielsen Kielsgård 
hartkornsekstrakt 1820/39,  hartkon 5.2.2.2., ny matrikel no 2, hartkorn 7.6.0.2., ejer Thomas Kielsgård ->  
no 2a gl. kartkorn 4.6.3.1, nye hartkorn 6.6.2.¾, ejer Thomas Larsens enke og no 2b, gl. hartkorn 0.3.3.1.nye hartkorn 0.7.3.2¼ 
 
Det fremgår af tingbogen at der bor 2 mænd i Kielsgård, Thomas Pedersen og Anders Pedersen, selvom sidstnævnte ikke nævnes i matriklen. 
 
Før 1664 Peder Andersen   Tingbog 1687 
 
matr.1664 Thomas Pedersen, † 1684 04  Tingbog 1668-1684 
1668 nævnes Thomas Pedersen som lovhører ved Hillers lev Herredsting. 1671 fremstilles han ved tinget, hvor han forpligter sig til, at hans hunde, som Iver Jensen i  
Hillerslev har givet last og klage over fordi de har bidt og slidt i 4 får, ikke herefter skal gøre nogen mand skade, gør de det, skal Thomas Pedersen være forpligtet at lide herfor.  
1684 blev der afholdt syn på Kilsgård. I den anledning blev sl. Thomas Pedersens arvinger indkaldt til synspåhør. Gården kunne ikke repareres for under 90 rdl.  
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før 1667 Anders Pedersen   Tingbog 1667-1687 
Anders Pedersen er ikke nævnt i matr iklen, men nævnes i tingbogen som boende her i Kielsgård 1667. 
1667 2.4. stævnes Christen Knudsen og Karen Christensdt. begge af St. Hillerslev for brud mod det 6. bud, der fremlægges en seddel fra præsten Niels Olesen, dat 2.4. 1667, hvoraf 
det fremgår at det er 2. gang med kvinden og 1. gang med karlen, som er næstsøskendebarn til Anders Pedersen i Kielsgård, som havde besovet hende 1. gang. 
1677 fremlagde Peder Henriksen ( i en sag om folkeskat) attest fra præsten om at 34. 1662 var Karen Christensdt., Christen Pedersens datter i St. Hillers lev hendes  
barn daøbt Anne. Barnefaderen var Anders Pedersen i Kielsgård. 
 
1685  Niels Christensen † 1719 41   Tinmgbog 1686-87 
Tingbog 1685: Niels Christensen i Kilsgård på egne og sin morbroders vegne ( ovenn. Anders Pedersen ) tiltaler Mikkel Christensen Bødker, der ubesindigt er kørt over Kilsgård 
mark og eng. Mikkel Bødker må forpligte sig til aldrig mere at køre vesten om Kilsgård og lade de 2 mænd i Kilsgård være “umolestreret ved gård, på vej og i by”. 
1686 bekender Inger Christensdt., født i Klit, at Niels Christensen i Kilsgård er hendes barnefader. Samme år får Kilsgårds beboere påpud om at vedligeholde deres diger om marken. 
1687 verserer en sag om Kjelstrup bys fælled, som Kilsgårds besiddere Anders Pedersen og Niels Christensen vil bemægtige s ig. Der føres vidner på at Kilsgårds beboere ikke havde 
nogen lod i Kjelstrup Hård eng eller Hejerbjerg, men at der var skel mellem Kilsgård jord og Kjelstrup jord, nemlig et dige. Christen Thøgersen vidnede at Kjelstrup mænd havde 
hver 2 skifter i Hård eng, men Kielsgård havde ingen skifter, heller ikke noget fælled på Hejerbjerg, uden, hvad de kunne have i minde eller havde taget dem til.  Peder Christensen i 
Overgård vidnede, at for 5 år siden lå der tørv på Overgårds skifter, dem havde Kielsgårds mænd gravet. Niels Christensen i Kielsgård blev spurgt om han ville æflægge ed på, at 
Kielsgårds mænd havde fr i fælled med Kjelstrup mænd i Hård eng og Hejrebjerg. Han svarede at de havde gravet der i mange år og gik så bort fra tinget. Dorthe Jensdt., sl. Niels 
Madsens enke i Fårtoft mindes nogle år før Kejserens krig for 60 år siden. Da var hun hjemme hos s ine forældre i Kjelstrup og da havde sl. Peder Andersen, som boede i Kielsgård, 
sin brugelighed i Hejerbjerg. Niels Christensen mener at de vidner, der vidnede om at Kielsgårds mænds brug af Hejerbjerg og Hård eng var på bevilling var vildige og derfor ikke 
kunne tages gyldige. Tidligere vidner bliver genindkaldt angående hvad slægt, brødre og søstre de har i Kjelstrup. Det bevines at Christen Eriksen i St. Hillerslev har en søster 
Kirsten Erksdt. i Kjelstrup og Christen Thøersen i Kjelsrrup er hans søskendebarn. Christen Lrsen i St. Hillers lev har en bror Jens Larsen i Kjelstrup, Jesper Sørensens hustru er 
Thomas Jensens søsterdatter, Torsten Terkildsens hustru Anne Larsdt. har en bror, Jens Larsen i Kjelstrup og en datter, som er Peder Christens hustru. Jens Christensen i St. 
Hillerslev og Skaris Jensen i Kjels trup er i 2. og 3. led bes lægtet. - Flere vidner blev indkaldt tillige med synsmænd, der siger  at Kielsgårds besiddere ikke har jord der støder op til 
Hejerbjerg, så det kan ikke være deres fælled. 1687 16.11. faldt dommen: Vidnerne er noget str idige, men da Kilsgårds mænd i over 20 år har nydt fællig med Kjelstrup mænd i 
Hejerbjerg, ulastet og ukæret, bør de fremdeles nyde fællig med Kjelstrup mænd i denne ejendom, så vidt fælledet kan tåle, så længe der ikke fremvises skøder, købebreve, eller 
andre lovlige adkomster. 
 
o. 1719 Jens Mortensen, †1747 80 Hjardemål  K1719/112,   3 brødre i Hjardemål Klit 
       Peder, Chr. Eskild 
  ~Kirsten Pedersdr., †1748 
 
o.1747 ½ Christen Andersen 11 Hjardemål 
  ~Karen Eskildsdt.  14 Hjardemål U1785.1/58 
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  |-Jens i Hillerslev~Dorthe Andersd.Malle 53 
  |-Kirsten her i gården 48 
 
o.1768 Gravers Nielsen, ½ grd, s iden 1/1 47 St. Hill.  1779.1/202  far Niels Graversen 
  ~Kirsten Christensdt.  48 her HH1834/316 
  |-Kirsten Graversdt. 73 HH1827/218 
  |-Karen Graversdt. 67  
  |-Dorthe Graversdt. 81 
  |-Christen Graversen 84 
  |-Anne Graversdt. 91 
Ved folketælling, Kjelstrup,  1787 bestod familien, udover forældrene af børnene 
Kirsten, 14 år 
Karen, 20 år  
Dorthe, 6 år 
Desuden Kirstens far, Christen Andersen 76 år og enkemand, døv og skrøbelig.  
 Christen Graversen, tømmermand til huse, 28 år og 2 tjenestefolk 
Jens Tunge 36 år ugift 
Kirsten Jensdt. 21 år. 
Ved Folketællingen 1801, er  datteren Karen hjemme, samt 
Christen Graversen, 17 år 
Anne Graversdt., 10 år 
Herudover en tjenestekarl 
Jens Jensen, 34 år ugift, gevorben soldat. 
 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 5.2.2.2., ny matrikel  no 2. hartkorn 7.6.0.2., ejer Thomas Larsen Kielsgård, forandret til 
matr ikel no 2a, gl. hk. 4.6.3.1., nye hk. 6.6.0.2¾, ejer Thomas Larsens enke. 
matr ikel no 2b, gl. hk. 0.3.3.1, nye hk. 0.7.3.2¼, ejer Christen Pedersen 
Skøde og panteregister 1823-1846, fol. 147, matrikel no 2a hartkornk 6.6.0.2. (nyt register fol 404)   
fæster Gravers Nielsen Kielsgaard 
1804 skøde Gravers Kielsgård, tiender til hk 5.2.2.2- fra Anders Sørensen. 
1806 skøde Christen Overgård i Ålborg , gården Kielsgård hk. 5.2.2.2- auktionsskøde (anm. købt v. auktion over Prips ejendomme af Chr. Overgård til Kølbygård 1804 
1811 skøde Gravers Nielsen hk. 5.2.2.2 m. besætning - fra præsten Hr. Kapel 
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1811 skøde Thomas Larsen, hk. 5.2.2.2 med tiender (solgt parcel 0.3.3.1 1837) 
folketælling 1834, Kilsgård: 
Thomas Larsen (Kjeltoft/Kielsgård), 54 år gl 
~Karen Graversdt, 58 år 
|-Gravers Thomsen, 21 år 
|-Christian Thomsen, 19 år 
|-Dorthe Marie Thomasdt., 22 år 
|-Bodil Kirstine Thomasdt., 17 år 
Herudover  aftægtskone Kirsten Christensdt., 86 år, enke ( Karen Graversdts. mor) 
samt 2 plejebørn, Christiane Jensdt., 15 år og Maren Katrine Jensdt. Krog 3 år. 
1839 adk Karen Graversdt., enken i uskiftet bo. hk. 4.6.3.1. med tiender 
folketælling 1845, Kjelstrup “Kielsgård” 
Karen Graversdt., enke, lever af sin gård 
|-Gravers Thomsen, bestyrer af gården 14 her 
|-Bodil Thomasdt., enkens dt. 17 
Maren Katrine Jensdt., forsørges af sognet 31 
Anders Larsen, tjenestekarl 23 Sennels 
 
1846 skøde Gravers Thomsen, gården Kielsgård med aftægt til Karen Graversdt. 
folketælling, Kielsgård 1860 
Gravers Thomsen, 47 år, gårdmand 
~Karen Andersdt., 36 år, født i sognet 
|-Thomas Graversen 13 år 
|-Anders Christian Graversen, 12 år 
|-Lars Jespersen Graversen 8 år 
|-Marianne Graversen 5 åt 
|-Karen Graversen 3 år 
Karen Graversdt., 84 år, enke, mandens mor 
Jesper Larsen, 26 år, født i sognet, tjenestefolk 
Christian Bertelsen, 21 år, do, do. 
Inger Katrine Christensen 24 år, født i Hansted, do 
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Folketælling Kjelstrup 1880, “Kielsgård” 
Gravers Thomsen, 66 år, født i Kjelstrup 
~Karen Andersdt., 54 år, født i Kjelstrup 
|-Anders Christian Graversen, 30 år 
|-Niels Graversen, 19 år* 
|-Karen Graversen, 17 år 
*(Niels Graversen skal have en tvillingebror Christen Graversen - se Skovsted matr. 3c Christen Graversen Smed 
 
1884 skøde  Anders Chr. Graversen, gården Kielsgård no 2a 5.6.0.1¾ med aftægt til sælger og hustru Karen Andersdt. Bunch 
Folketælling 1890 Kielsgård 
Anders Chr. Graversen Kielsgård, 40 år, født i sognet, gårdejer 
~Ñikoline Olsen, 35 år, født i sognet 
|-Gravers Andersen, 2 år 
|-Ole Christian Andersen, født 1889 
Kirsten Nielsdt., 72 år, enke,født i sognet, aftægtskone 
Gravers Thomsen Kielsgård, 76 år, aftægtsmand 
~Karen Andersdt. Bunk, 64 år, født i sognet, aftægtskone 
Niels Graversen Kielsgård, 21 år, tjenestekarl 
Dorthe Jensby Jensen, 17 år, tjenestepige 
Folketælling 1921, Kjelstrup, Kielsgård 
Anders Graversen Kielsgård, født 1840 i sognet, landmand 
~Ñikoline Graversen, født 1956 i sognet 
|-Carl Andersen Kielsgård, født 1893 i sognet 
Kirstine Fuglsang, født 1902 i Lild, tyende 
Jesper Christensen, født 1906 i Sennels, tyende 
 
Realregister 1846-1970 fo. 404, matr. 21 hk 5.6.0.1¾ (2d, 2e,2f frasælges), 4p 1¾ album, 1h 0.0.2.¼, 18’l 1¾ album, (udg.matr.), 13e 2¼ album (udg. matr.) 
1971 udgør 2a  32ha.5710 m², heraf vej 4780 m² -overf. nyt reg. no 2a 1974 
 
1923 skøde Carl Andersen Kielsgård, søn, 2a, 4p St. Hillerslev 
1942 skøde do., 1h, 18’l - fra Carl Christensen 
1944 skøde do., 13e - fra Niels Vestergård Christensen 
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1958 adk Gertrud Elisabeth Kielsgård, no 2a, 4p, 1h, 18’l,, iflg. skifte 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Kielsgård, Karl Andersen, gdr. Kjelstrup, født 2. oktober 1893 i Kjelstrup, søn af gdr. Anders Graversen Kielsgård. Gift med Gertrud Elisabeth Kielsgård fødtHove 9. juli 1893 i 
Tingstrup, datter af gdr. Niels Hove. Gårdens navn er”Kielsgård”, den blev ombygget i 1925, stuehuset i 1937 og har æret i s lægtens eje i 200 år. Kielsgård overtog gården i 1923. 
Der var da opdyrket 38 tdr. land mod nu 41 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 41000, grundskyld kr. 20000. Besætningen var ved overtagelsen 4 heste, 10 køer, 14 ungkvæg, 10 svin og 4 
får, nu 6 heste, 14 køer, 21 ungkvæg, 65 svin og 4 får. Kielsgård er uddannet ved landbruget, har været på Ladelund Landbrugsskole 1913-1914, har været kommunekasserer og i 
bestyrelsen for mejeri, brugsforening og menighedsråd. 
 
1958 skøde Aksel Hove Kielsgård, samme ejendom 
 
En ejendom i Kjelstrup, Kielsgård mark, ny matr. no 2b 
hartkornsekstrakt 1820/39, hk 0.3.3.1., ny matrikel no 2b, hartkorn 0.7.3.2¼, ejer og bruger Christen Pedersen 
Folketælling Kjelstrup 1834,  
Christen Pedersen, 34 år, smed 
~Maren Kirstine Sørensdt., 33 år 
|-Dorthe Christensdt. 4 år 
|-Søren Christensen 2 år 
Søren Christian Jensen, 21 år, ugift, smed 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 283 ( nyt register fol. 68 og fol. 405) 
1837 skøde Christen Pedersen, smed, parcel no 2 af sælger Thomas Larsens gård (Kielsgård) hk. 0.3.3.1 ( pant i bygning) 
1840 skøde do, et stk. eng i Hillerslev Nørkær 0.0.0.1½  
Folketælling Kjelstrup 1845, et hus 
Christen Pedersen Smed, 45 år, født i sognet, husmand og smed 
~Kristine Sørensdt., 44 år, født i Sennels 
|-Dorthe Bæk Christensen, 15 år, født i sognet 
|-Dorthe Christensen, 10 år, født i sognet 
|-Mette Marie Christensen 7 år, født i sognet 
|-Karen Marie Christensen 4 år 
|-Sidsel Marie Christensen, 2 år 
Svend Jensen, 31 år, ugift født i Råby, Ålborg amt, hans karl 
(ved folketælling Kjelstrup 1860 boede Christen Pedersen, smed og hustruen Maren Kirstine Sørensdt. i et hus, tillige med sønnen Søren Bæk Christensen, 27 år, medhjælper 
fol. 314: 
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1847 skøde Peder Christian Christensen, sælger Christen Pedersens hus på Kielsgård mark hk. 0.3.3.1, nyt hk. 0.7.3.2. 
1849 adkomst Helene Jensdt., testamente Peder Christian Jensen enke, samme hus 
 
1850 skøde Anders Overgård Ibsen, samme ejendom, hk. 0.7.3.2¼ 
1856 skøde do, fra Ib Christian Henriksen, parcel no 5k 1¾ album 
Folketælling Kjelstrup 1860, et hus 
Anders Ibsen, 51 år, født i sognet, husmand og daglejer 
~Inger Marie Nielsdt., 49 år, født i Kåstrup 
|-Niels Andersen, 9 år, født i sognet 
Folketælling Kjelstrup 1880, en gård 
Anders Ibsen Ov ergård, 70 år, født i Skov sted, gårdejer 
~Inger Marie Nielsen, 68 år, født i Kåstrup 
|-Niels Andersen, 28 år, gift, født i Kjelstrup 
~Birgitte Marie Andersen, 29, født i Skovsted 
|-Inger Marie Andersen, 1 år, født i Kjelstrup 
 
1880 skøde Poul Knudsen Pedersen, hus no 2b, 0.7.2.¼ og 5k af Kortegård 1 ¾ alb. 
Folketælling Kjelstrup 1890, en gård 
Poul Knudsen, 55 år, enke, født i sognet, gårdejer 
|-Peder Pedersen, 31 år 
|-Anders Jensby Pedersen, 30 år, ugift, murer 
 
Realregister 1845-1970 fol. 405, huset 2b, 5k af Kortegård (5k frasælges) 
 
1891 skøde Peder Pedersen, søn, huset 2b og 5k af Kortegård 
 
1913 skøde Peder Henriksen, samme ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Peder Henriksen, født 1880 i Sjørring, hertil sognet 1913, landmand 
~Anne Henriksen, født 1882 i Hillsrslev sogn 
|-Edel Henriksen, født 1912 i Sennels 
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|-Elva Henriksen, født 1914 i Hillerslev sogn 
|-Harry Henriksen, født 1917 i sognet 
Anna Nielsen, født 194 i sognet, tyende 
 
1923 skøde Anders Chr. Olesen, 2b, 5k 
 
1934 skøde Christen Steffensen Christensen 
 
1940 skøde Jens Møller Nielsen, Lønnerup 
 
1947 skøde Aksel L. Ubbesen, 2b 
nyt tingbogsblad 1974 2b 
 
Kjelstrup matrikel no 2c m.fl. ( kommer fra gl. Kielsgård, hvortil den igen underlægges) 
Realregister 1846-1970 fol. 406, matrikel no 2c hartkorn 1.0.0.1.eller 5ha1697m², Skovsted no 1e 0.0.3.1 (solgt), Kjelstrup 20c 1½ album 2500m², 16e 0.0.1.½ (solgt). 10p 0.0.2.½ 
(overført anden ejendom),St. Hill. no 2’l  0.0.1½ (solgt) Kjelstrup no 16c 0.1.0.¾ 1ha1800m² 
 
1874 skøde Thomas Graversen, lodden 2c hk. 1.0.0.1. - fra far Gravers Thomsen.  
1874 skøde do., Skovsted mo 1e - fra Jens Mikkelsen 
folketælling 1880, Kjelstrup, en gård 
Thomas Grav sen, 32 år, født i sognet, gårdejer 
~Maren Andersdt., 32 år, født i sognet 
|-Gjertrud Johanne Gravsen, 4 år, født i sognet 
|-Karen Bunk Gravsen, 2 år, født i sognet     
|-Ane Katrine Gravsen, u. 1 år, født i sognet 
Folketælling 1890, Kjelstrup 
Thomas Grav sen Kielsgaard,42 år 
~Maren Oddershede Andersen, 42 år  
|-Karen Bunk Gravsen, 12 år 
|-Ane Katrine Gravsen, 10 år 
|-Grete Amalie Gravsen, 7 år, født i sognet 
|-Anders Knudsen Grav sen, 4 år, født i sognet 
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|-Jens Kanstrup Gravsen. 1 år 
1905 skøde do., 20c - fra Anders Knudsen Larsen Oddershede 
1908 skøde do., 16e - fra Thomas Skovsted Thomsen 
 
1920 skøde Jens Christensen, 2c, 1’l, 20c, 16e med bygnnger 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Jens Chritensen Ton, født 1893 i Tingstrup, kom derfra 1920, landmand 
~Marie Christensen, født 1894 i Tingstrup 
|-en dreng, udøbt, født i Kjelstrup 
1936 skøde do., 10p af St. Hillerslev -fra Anders Overgård Andersen 
 
1937 skøde Åge Kortegård Andersen, 2c, 20c, 16e, 1’1. 
1942 skøde do., 2’l - fra sognerådet 
1945 skøde do., 16d - fra Chr. Steffensen Christensen 
 
1946 skøde Gustav Kortegård Andersen, 2c, 10c, 16c 
1946 skøde do., 22i St. Hillerslev - fra Andreas K. Gregersen 
 
1959 skøde Jørgen Sand Gregersen, 2c, 20c, 16c, 22i, 18’l 
 
1967 skøde Aksel Kielsgård, 2c, 20c, 16c, 22i, 18’l 
skal nu være underlagt gl. Kielsgård. 
 
Kjelstrup, matrikel no 2d m.fl. 
Ejerliste, Realregister 1846-1970 fol. 536, matrikel no 2d hartkorn 2.2.0.0 - 220141m², 19a 0.2.0.2½  udgået afmatrikel 1971, (19b overført Statens Klitvaæsen), 13k,15d, 16d, 
(13k,15d,16d udg.matr.), Sennels 11e 0.1.1. (solgt), Kåstrup 10’l  0.0.1.½, Kløv 35e,f. 
 
1916 skøde Gravers Andersen Kielsgård, matr. no 2d, 2f. med bygninger - fra far Anders Christian Graversen 
1916 skøde do.,no 19, - fra Anton Gregersen 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Gravers Kielsgård, født 1887 i sognet, landmand 
~Johanne Kielsgård, født 1890 i Hunstrup 
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|-Mikkel Kielsgård, født 1917 i sognet 
|-Nikoline Kielsgård, født 1919 i sonet 
Anne Søndergård, født 1867 i Hunstrup, enke, hertil 1916 - formuende 
Gedske Jensen, født 1906 i sognet, tyende 
1937 skøde do., 13k, 15d, fra Anders Steensgård 
1945 skøde do., 16d, fra Viggo Chr. Jensen 
1918 skøde do., 11e - fra Christen K. Pedersen 
 
1951 skøde Mikkel Søndergård Kielsgård, søn., 2d, 10’l, 35e, 35f - fr ibolig til Gravers Andersen Kielsgård og AnneSøndergård Poulsen 
nyt tingbogsblade 1972, matr. 2d 
 
Kjelstrup by, en gård af hartkorn 4.2.1.2., Del af gl. matr ikel no 10.-> hartkorn 5.0.1.2. Kjærgård ny matrikel no 3  nuværende adr. Kjelstrupvej 31. 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn. 8.0., ejer Oberst Juul,  bruger Poul Christensen, Anders Christensen 
matrikel 1664, hartkorn 8.0, ejer Oberst Juul, bruger Poul Chris tensen 
matrikel 1688  no 12, hartkorn 4.2.1.2., ejer Oberst Jul, bruger Poul Christensen 
tilkøbt Ullerupgård 1694 af Jørgen Skeel Due, hartkorn 4.2.1.2., bruger Jens Olesen (7.3.0.2., brugt af Anders og Poul Christensen) 
matrikel 1688b  no 12, ejer Lelius, 4.2.1.2., bruger Søren Andersen 
(matrikel 1688c no 12, hk. 8.5.3.2.,( = 1688 no 13), ejer Viborg skole, bruger Jens Thomsen og Anders Torstensen se der) 
matr ikel 1688c,no 10, hk. 4.2.1.2. ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Peder Salmansen 
1746, jordebog Sdr. Ullerupgård, no 10, hartkorn 4.2.1.2., bruger Christen Christensen Rammer 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård no 10,hartkorn 4.2.1.2, bruger Christen Kjær ( + 0.6. af no 2.) (= 5.0.1.2.) 
hartkornsspecif ikation 1789. no 6. hartkorn 5.0.1.2., ejer Ullerupgård, bruger Christen Kjær 
hartkornsekstrakt 1820/39, ejer Christen Kjær, gl. hartkorn 5.0.1.2., ny matrikel no 3 hartkorn 3.6.2.1¾ 
 
matr.1664 Poul Christensen † før 1687 16  Tingbog 1666-1687,1689 
  ~Karen Andersdt.  
Tingbog: 1679 ops iger Poul Christensen sit fæste. 1687 har borgmesteren stævnet Gunde Jacobsen Ulf  for at bruge borgmesterens gård i Kjelstrup, som hans formand Poul 
Christensen havde i fæste og ikke fæstet den efter sit bryllup med enken. Gunde Ulf skal fæste eller flytte.   
1688 tiltaler amtmanden ham for fraflytning,  restanc er m.v.  på den gård i Kjelstrup som Poul Christensen før beboede, uden opsigelse. Gårdens ejer  Frederik Juul til Villestrup., 
havde skødet gården til amtmanden. Gunde Ulf er flyttet til en ryttergård i Kjels trup og har medtaget tømmer fra en nedbrudt lade her fra Poul Christensens og Anders Mikelsens 
gård, men Gunde Ulf påstår han aldrig har tænkt sig at rømme gården, som han har forbedret med nyt gulv i laden og ny stlad til 16 kreaturer. Gunde Ulf  tilbød som betaling, pant i 
en gård i Harsyssel, Snejberg sogn, kaldet Haunstrup samt et hus og et øde sted, som han har arvet efter sin far. Tilbudet blev øjensynligt ikke akcepteret. 1688 d. 18. 6., bliver Gunde 
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Ulf igen tiltalt for restancen på den gård, han nu er fraflyttet, samtidig indstævnes den ny fæster Jens Ollesen. Sagen ender med at amtmanden betaler restancerne af gården fra det 
tidspunkt han blev ejer af gården, resten må gårdens besidder eller proprietær betale, ellers er gården hjemfalden til kongen. 1689 d. 18.6. nævnes den ny fæster i gården Jen Olesen 
og 1690 må Gunde Ulf af med gården i Harsyssel, som han tidligere har stillet i pant, til amtmanden. Gunde Ulf er flytter til gård gl. no 11 (ny 6a) 
 
o.1687 Gunde Ulf - se ovenfor   Tingbog    
 
1689  Jens Olesen  se ovenfor    Tingborg 
 
matr.1688b Søren Andersen 
 
før 1720 Niels Christensen Kjær 
  ~Maren Mikkelsdt. ? 
 
U1720 f. 36 Anders Nielsen i Hillerslev  
   Niels Christensen Kjær 
 
matr.1688c Peder  Salmansen Frost †1762 95 V.Vandet,Bleghule   Far:Salman Andersen 
  ~Sidsel Jensdt.† 1783 i Rær 04 Kåstrup    Far:Jens Jensen 
  |-Mette i Thisted † 1791 ugift 25 
            |-Chr.Mikkelsen Knegt 50 Sennels 
  |-Dorthe~Th.Larsen, Lars Nielsen,Malle 28 U1780.1/206 1773.1/150 
  |-Anne 30 
  |-Maren, † 38 32 
  |-Salman i Slagelse 35  U1773.1/150,1778.1/192  
  |-Kirsten † 73 i Sennels 38 U1773.1/150 1778.1/192 
  |-Maren~Chr.Sørensen Sårup,Sennels->Rær  42  U1773.1/150 
  |-Jens Ladefoged i Sennels 50  do 
           ~Anne Nielsdt..Karen Simonsdt.  
Peder Salmansen Frost fik fæste på et hus i Hundal, Sennels sogn 1739. På grund af armod, kvitterede han en gård i Kjels trup. 
 
U1739 f.81 Christen Christensen Rammer/Kjær 07 U1789.4/11 1758.2/176 Peder Salmansen måtte kvittere 
U1755 f.130 fæstebrev på hk. 0.6.0.0.     Jens Christensen 
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  ~Maren Christensdt.† 1759 04 U1759.2/181 
  |-Christen i Hinding 40 
  |-Anne~Anders Thomsen Hvas, Brund 41 
  |-Karen Christensdt. 45 
  e. Maren Larsdt. 31 Kjelstrup  U1793.4/96,1776.1/187  far L.Nielsen Skomager 
  |-Christen Christensen, her i gården 62 
  |-Lars Christensen i Hov,Østergård, 74 
       Sennels s.~1808 Maren Pedersdt.Grishauge 
  |-Maren Christensdt. 64 
  |-Helvig Kirstine Christensdt. 68 
folketælling 1787, Kjelstrup,  6. fm.  
Christen Kjær 81 år i 2. ægteskab, bonde og gårdbeboer 
~ Maren Larsdt.55 år i 1. ægteskab 
|- Christen Christensen 24 år 
|- Maren Christensdt. 23 år 
|- Lars Christensen 12 år                                             
 
U1792 f. 391 Christen Christensen Kjær † 1849 62 her   hk. 4.2.1.2.+ 0.6, ialt 5.0.1.2., hans mor opladt. 
  ~Maren Jensdt.Mon, † 1811 57 St. Hill  HH1803  far J Pedersen Mon 
  ~Maren Nielsdt. af Skovsted †1855 69 
  |-Maren Christensdt.Mon 13 
  |-Niels Christensen Kjær 15 
  |-Maren Katrine 17 
  |-Katrine 19 
  |-Mette Marie 22 
folketælling 1801, Kjelstrup 13.fm. 
Christen Kjær 40 år, bonde og gårdbeboer 
~Maren Jensdt, 47 år, begge i 1. ægteskab 
Maren Larsdt. 72 år, enke og mandens mor. 
desuden 2 tjenestefolk. 
Lars Christensen 26 år, gevorben soldat 
Anders Andersen 12 år 
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og v. folketælling 1834: 
Christen Kjær, 72 år 
~Maren Nielsdt., 56 år 
|-Maren Christensdt., 22 år 
|-Niels Christensen 19 år 
|-Maren Katrine Christensdt. 17 år 
|-Kirstine Christensdt. 15 år 
|-Mette Marie Christensdt. 12 år 
hartkornsekstrakt 1820/39, ejer Chr. Kjær, gl. hartkorn 5.0.1.2., ny matrikel no 3 hartkorn 3.6.2.1¾ 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 144 hk 5.0.1.2., heraf sælges 1.1.3.2., rest 3.6.2.0. 
1804 skøde Christen Christensen Kjær, hk. 5.0.1.2. - fra Marcussen til Ullerupgård 
1827 skøde Den alm. enkekasse på Christen Kjærs forrige gård hk. 5.0.1.2. auktionsskøde 
1827 skøde Lars Pedersen Skomager af Hillers lev og Mikkel Larsen af Kjelstrup 
1835 skøde Christen Christensen Kjær, (tilbagekøb) 
 
1841 skøde Niels Christensen Kjær, fra sin far hk 5.0.1.2. 
  ~Dorthe Marie Thomasdt. af Kielsgård 12 
  |-Thomas 44 
  |-Maren 46 
  |-Karen 48 
  |-Christen 49 
  |-Kirsten 50 
  |-Caroline 54 
Ved folketælling Kjelstrup 1845, bor Niels Kjær og hustruen på gården, hans forældre er aftægtsfolk, desuden en tjenestepige 
Kirstine Christensdt., 26 år, født i sognet. 1860 er børnene Maren, Karen Christen, Kirsten og Caroline hjemme 
Ved folketælling, Kjelstrup 1880, bor parret i gården, med børnene Karen, Kirsten og Christen 
1890 bor familien i et hus, datteren Kirsten Nielsdt. Kjær, 39 år, ugift, bor hjemme. Desuden et plejebarn Dorthe Marie Nielsen, født i sognet 
 
Realregister 1846-1970 fol. 407, matr. 3a Kjelstrup hk. 2.1.2.2., 21c hk. 0.1.1.½ (3f,g,h,i frasælges) 
 
1883 skøde Andreas Rasmussen, hovedparcel 3a hk. 2.1.3.2. - fra Niels Christensen 
1882 skøde do, fra do. 3f, hk 0.5.1.½ ( solgt 1883) 
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Folketælling Kjelstrup 1890, en gård 
Andreas Rasmussen, 39 år, født i Sjørring, agerbruger 
~Karen Nielsdt. Kjær, 42 år, født i sognet 
|-Niels Kjær Andreasen, 7 år, født i sognet 
|-Dorthe Marie Andreasen, 6 år 
|-Mathias Andreasen, 5 år 
|-Adolfine Andreasen, 4år 
|-Thomas Andreasen, 3 år 
|-Jens Andreasen, født 1889 
1920 skøde do., 21c - fra Jens Chr. Poulsen 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Andreas Rasmussen, født 1850 i Vestervig, landmand 
~Karen Rasmussen, født 1847 i sognet 
|-Mathias Andreasen,ugidt, født 1885 i sognet  
Anna Jensen, født 1904 i sognet, tyende 
 
1923 skøde Martin Andersen Jepsen Skytt, 3a, 21c + lejeret eng, kontrakt af 1886 af matr. 8e 
  ~Dorthe Marie Andreasen 
 
1940 skøde Ejnar Theodor Chris tensen, 3a, 21c - fogedudlægsskøde 
 
1943 skøde Jens Boesen Bonnerup, 3a, 21c 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Bonnerup, Jens Kr. Boesen, gdr. Kjelstrup, født 18. december 1906 i Øsløs, søn af landmand Mads Bonnerup Boesen. Gift med Alma Katrine Bonnerup, født Kloster den 20. 
november 1911 i Øsløs, datter af landmand Niels Larsen Kloster. Gårdens navn er “Kjærgård”; den er meget gasmmel og overtaget af Bonnerup 1943; der er 43 tdr. land, heraf 22 
tdr land eng. Eejendomsskyld kr. 21500, grundskyld kr. 11500. Besætningen er i dag 4 heste, 8 køer, 10 ungkvæg, 25 svin og 3 får. Bonnerup er uddannet ved landbruget og har 
været på Diakonhøjskole 1927-28. Er formand for K.F.U.M.  
 
1946 skøde Arenth Kloster, 3a, 21c  
 
1959 adk Erling Åge Kloster, iflg. skifte 
  ~Betty Josef sen 
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myt tingbogsblad 1974, 3a Kjelstrup 
 
Hus i Kjelstrup, matrikel no 25b -> matrikel 3b 
oprindelig, iflg. hartkornsekstrakt 1820/39, et hus uden hartkorn, ny matr. no 25 hk 0.0.3.1¼ bruger Niels Skomager, 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 189 
 
før 1833 Niels Andersen 
~Ingeborg Christensdt.  HH1833/230 
Folketælling, Kjelstrup 1834 
Niels Andersen, 56 år,enke, husmand 
Karen Marie Hansdt., 49 år, ugift, husholder 
1848 adkomst Karen Marie Hansdt., enke efter Niels Andersen, huset no 25 i Kjelstrup, hk. 0.0.3.1¼ iflg. testamente 
 
1852 skøde Ole Christian Christensen, samme hus ( frasælger 0.0.2.1½) 
 
1873 skøde Christen Pedersen, lodden 25b - skal bebygges  
 
1878 skøde Inger Marie Larsdt., 25b, 2 ¾ album - skal bebygges 
(1876 får Inger Marie Larsen skøde på matr. no 3b i Kjelstrup med bygning - se under Brund)(eller Sennels 20b) 
 
1878 skøde Anders Thomsen, sm. ej. - skal bebygges 
1878 skøde do. ( der betegnes som “i Østrild”, 3b 0.2.1.1 med bygning , fra fol. 401,sælger Inger Marie Larsen 
fortsat fol. 482: 
1878 skøde do. i Kjelstrup, parcel 28b i Kjels trup, 1 alb., sælger Peder Christian Andersen 
 
1881? u.skøde Christen Andersen,  no 3b,25b,28b. ( skødet er ikke nævnt, men Christen Andersen har prioritet i ejendommen 1881 
1881 skøde do,  no 25b uden hartkorn - fra samtlige lodsejere i Kjelstrup 
Folketælling 1880, Kjelstrup , et hus 
Christen Andersen, 29 år, født i Østrild, husejer 
~Marie Christensen, 29 år, født i Stagstrup 
|-Christen Visby Christensen, 3 år, født i Skyum 
Thomas Andersen, 33 år, ugift, født i Østrild, kapitalist 
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1883 skøde Otto Poulsen, samme ejendom, mageskifteskøde 
fortsat fol. 510 ( nyt register fol. 408) 
 
1883 skøde Peder Christian Sørensen, huset 3b 0.2.1.1¼ med bygninger, parc el 25b 2¾ alb., 28b 1 alb., 26b, uden hartkorn - mageskifteskøde fra Otto Poulsen  
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Peder Christian Sørensen, 42 år, født i V. Vandet, jordbruger 
Ãnne Marie Hansen, 34 år, født i Sennels 
|-Anne Katrine Sørensen, 10 år, født i Sjørring 
|-Søren Jespersen Sørensen. 7 år, født i Skyum 
|-Hans Strømgård Sørensen,4 år, født i sognet 
|-Magdalene Sørensen, født 1889 her i sognet 
  
Realregister 1846-1970 fol. 408, matr. 3b hk. 0.2.1.1¼, 25b hk 2¾ album, 28b 1 album, 26b u. hk - 25b,28b, 26b frasælges) 
1899 skøde Poul Pedersen, huset 3b 
 
1900 skøde Peder Christian Andersen 
 
1905 skøde J. C. Lauritsen, samme ejendom 
 
1905 skøde Jens Christian Pedersen, samme ejendom 
 
1908 skøde Jens Bjerg Jensen, samme ejendom 
 
1916 skøde Niels Chr. Mikkelsen 3b m. bygninger 
 
1917 skøde Peter Overgård, samme ejendom 
 
1918 skøde Carl Christian Nielsen Sunesen, samme ejendom 
Folketælling 1921 Kjelstrup, matr. 3b:   
Carl Sunesen, født 1895 i sognet, landmand 
~Nikoline Sunesen, født 1895 i Hjardemål 
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|-Marie Sunesen født 1918 i sognet 
|-Astrid Sunesen, født 1919  
1931 skøde do., 4h hk 0.2.2.1 - fra Mikkel Larsen Jensen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” Sunesen, Karl Chr. Nielsen, født 27. oktober 1895 i Kjelstrup, søn af landmand Lars Chr. Sunesen. Gift med Nikoline Kristiane 
Sunesen, født Sørensen 4. juli 1894 i Hjardemål, datter af landmand Andreas Sørensen. Gården blev ombygget 1931 og overtaget af Sunesen 1918. Der er opdyrket 14 tdr. land. 
Ejendomsskyld kr. 15000, grundskyld kr 5600. Bessætningen var ved oertagelsen 2 køer mod nu 2 heste, 8 køer, 8 ungkvæg og 50 svin. Sunesen er uddannet ved landbruget 
nyt tingbogsblad 1951 3b 
 
Kjelstrup, matrikel no 3c m.fl ->4m 
adresse 2003 Kjelstrupvej no 2, matr. no 4m, ejer Elis Pedersen 
Tidligere husmandsbrug matrikel no 3c,18d,13g,13h i Kjelstrup 
 
Realregister til skøde og panteregister 1846-1970 fol. 409, 275.” “Husmandsbrug” i henh. til lov 1909” 
Matr. no 3c hartkorn 0.1.2.2¾ (solgt 1908), 13g 0.0.3.¼, 13h 0.0.2.2¾, 18d 0.0.1.1½ 
 
1907  skøde Peder Sørensen Krogh, 3c - fra  Erik Nørgaard Eriksen  (solgt 1908) 
1908 skøde do., 13g, 13h, - mageskifteskøde fra Thomas Skovsted Thomsen                                                                                                                                            
 
1914 skøde Anton Andersen, samme ejendom 
 
1918 skøde Anders Jensen Stensgård 18d hk 0.0.1.1½, 13g, 13h med bygninger, 27g St. Hillrslev 0.0.1.¼, 4i 0.0.1.1½-  
 
1921 skøde Peter Hansen, samme ejendom (se også matr.3d) 
 
1923 skøde Thomas Ingerslev Christensen, samme ejendom 
 
1928 skøde Christen Pedersen, samme ejendom 
 
1928 skøde Kristine Eriksen, samme ejendom, ( ~1928 Mikkelsen Christensen 
 
1934 skøde Jesper Thomsen Christensen 
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1969 skøde Christen Eriksen Christensen, 27g,4i,13g,12h,18d  
 
Gård i Kjelstrup, ny matr. 3d m.fl. 
adresse 2003, Kjelstrupvej 7, ejer Brd. Nielsens Maskinstation I/S, Poul og Bodil Nielsen 
Selvstændig ejendom fra 1866. 

Ejerliste,Realregister 1846-1970 fol. 410 matrikel 3d hartkorn 1.3.0.0./3ha 9906m², 3e 0.1.2.1¼/ 3ha 8878m², 16e 0.0.1.2½ (frasolgt), 13g  0.0.3.¼ ( frasolgt 1908), 13h 0.0.2.2¾  
frasolgt 1908), 3c 0.1.2.2¾ 4ha 24m². 
 
1866 skøde Jens Christian Nielsen, 3d, 3e. 3d skal bebygges - fra kammerherre Lykke 
1874 skøde do., 16e -. fra Christen Nielsen 
1876 skøde do., 13g - fra Jens Christian Sørensen 
folketælling 1880, Kjelstrup 
Jens Chr. Nielsen, 43 år, født i sognet, husejer 
~Ane Nielsen, 40 år, født i sognet 
|-Maren Kirstine Jensen, 13 år, født i sognet. 
|-Peder Chr.Nielsen, 10 år 
|-Maren Oddershede Jensen, 8 år 
|-Peter Vilhelm Jensen, 6 år 
|-Ane Marie Jensen, 4  år 
|-Nielsine Christine Jensen, 2 år 
|-Augusta Mariane Jensen, u. 1 år 
Ved Folketællingen 1890 er børnene Nielsine og Augusta hjemme + 2 nyankomne:Thomine 7 år, Anine 4 år. 
 
1897 skøde Claus Laursen, samme ejendom 
 
1901 skøde Thomas Skovsted Thomsen, samme ejendom, mageskifte- 1903 skifte efter † hustru Karen Marie Jensen 
1908 skøde do., 3c, - fra Peter Sørensen 
 
1912 skøde Peder Hansen, 3d, e, c, med bygninger 
 
1921 skøde Peter Hansen af Nørhå, 3d, e, c, med bygninger 
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Folketælling Kjelstrup 1921 - landbrug 
Peter Hansen, født i Nors, kom 1918 fra Skinnerup 
~Marie Hansen, født 1872 i Skjoldborg 
|-Christian Hansen, født 1902 i  Sjørring 
 
1925 skøde Thomas Søndergård Thomsen, samme ejendom 
 
1940 skøde Kaj Vestergård, Næstrup, samme ejendom + Kåstrup 
 
1942 skøde Harald Andersen 
 
Kjelstrup, matrikel no 3f 
Ejerliste, realregister 1946-1970 fol. 412, matrikel no 3f hartkorn 0.5.1.½ - overført 1962 til 9h 
 
1883 skøde Christen Nielsen Kjær - fra Andreas Rasmussen ( i 3a) 
Folketælling 1890, Kjelstrup, et hus 
Christen Nielsen Kjær, 41 år, født i sognet, husmand 
~Karoline Nielsen, 35 år, født i sognet 
|-Niels Christensen Kjær,5 år, født i sognet 
|-Dorthe Marie Kjær, 3 år, født i sognet 
|-Christian Kjær, 1 år, født i sognet 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Karoline Kjær, født 1854 i Hillerslev, enke, husejer 
|-Christian Kjær, født 1888 i Hillerslev sogn 
|-Marie Kjær, født 1895 
1935 adk. Karoline Kjær, enken, født Nielsen, iflg. skifte 
 
1939 skøde Christian Kjær, 3f, aftægt til enken 
 
1962 skøde Niels Nørgård - overført til matr. 9h 
 
Kjelstrup, gård gl matrikel no 9, hartkorn 6.3.3.1. Ny matr. no 4. 
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 i tidens løb kaldt  Hånager, Nørgård og nu sidst Vilholm, Kjelstrupvej 18 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 13.2., ejer fru Christentze Bach Løfve, bruger Poul Pedersen 
matrikel 1664, hartkorn 13.2-> 4.0., ejer Frederik von Arendorff, bruger Poul Pedersen 
DØV 1678, fordærvet af sandflugt, hartkornsnedsættelse 13.2.->4.0., ejer Arendorff, bruger Poul Pedersen 
fortegnelse 1685, ødegårde, tildømt kongelig majestæt, forrige Arendorffs, bruger Poul Pedersen 
DØV 1686, fæste med 3 års frihed, bruger Poul Pedersen hartkorn 4.0. 
matr ikel 1688 no 9, hartkorn 6.3.3.1, ejer kongelig majestæt, bruger Poul Pedersen 
DØV 1688, kongelig majestæts gods udlagt til rytterhold, hartkorn 6.3.3.1., bruger Poul Pedersen - nu Niels Mikkelsen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 9, hartkorn 6.3.3.1. bruger Poul Pedersen, før Anne Mortensdt., solgt til M. Lelius til Ullerupgård 
matrikel 1688b, bruger Christen Nielsen 
matrikel 1688c, bruger Hans Mikkelsen 
1746 jordebog Sdr. Ullerupgård, hartkorn 6.3.3.1., bruger Poul Jensen 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, af no, 9 bruger Niels Poulsen hartkorn 6.3.0.0. og Peder Nielsen i no 10, hartkorn 0.0.3.1. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 2, hartkorn 6.3.0.0., bruger Anders Strømgård Larsen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 3 hk. 0.1.3.1. (heraf 0.0.3.1. fra gl. no 9, bruger Christen Pallesen) 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 6.3.0.0, ny matrikel no 4 hhartkorn 5.0.3.1., ejer og bruger Jeppe Jensen - nu ens Mikkelsen Ton. 
 
Gården lå oprindelig på Kjelstrup gades vestre side, gl. matr. no 9. Endnu if lg. matr ikelkort 1840 lå den i rækken af gårde på gaden. Den må være udflyttet ca. 1865, da ejeren fik 
aflyst brandforsikringen dette år, da “Gården er nedbrudt”. Det oprindelige sted har i dag matr. no 4e. 
1873 blev matr. no 16a og e tilkøbt, hovedparten af en gård i Kjelstrup, gl. matr. no 2,  (se der) ny no 16 “Gården Vilholm”, der indtil 1803 var en fæstegård under Ullerupgård, 1803 
tilhørende Prokurator Overgård, gik videre til Thomas Overgård, prokurator Voetman, Christen Svanborg, Jens Frostholm, M. Schibby og H.R. Bille, der sælger hele matr. no 16 til 
4 forskellige lodsejer. 
Den nuværende gård Vilholm, Kjelstrupvej 18, må således bære sit  navn efter ejendommen, tilkøbt 1873 til den allerede bestående gård no 4a, gl. no 9. 
 
matr.1662 Poul Pedersen † før 1688   Tingbog 1666-1688 
  ~Maren Eriksdt., † e. 1688 Hunstrup?  do forældre E Pedersen/Maren Svendsdt. 
  |- Kirsten Poulsdt.   do 1688- se også Christen Eriksen, St. Hillers lev, der nævnes som Kirsten Poulsdatters 
morbror. Kirsten har været å fremmede steder og er nu vendt hjem og begærer skudsmål. Herredsmænd beviner at hun er datter af sl. Poul Pedersen og Maren Eriksdt. og at hun har 
levet ærligt, kristeligt og vel. 
Poul Pedersen omtales som synsmand og andet. 1668 blev “den gård i Kjelstrup, som Poul Pedersen sidst påboede og fraflyttede” synet. 
Ralingshuset var nedbrudt og øde,”nærhen 2 bindinger stod æsterst”, laden norden i gården såvel som laden vesten i gården var ganske brøstfældig, uden tømmer og tag. 
Synsmændene så tillige et karlekammerhus, som var øde på 5 bindinger nær. Vidnerne bevidner at Poul Pedersen boede i gården i ca 12. år i den gård, som han fraflyttede og som nu 
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står øde, han ydede landgilde i Bunderup i Hanherred. 1683 føres der vidner på, at den gård i Kjelstrup af Frederik v, Arendorffs gods, som Poul Pedersen iboede er øde og jorden 
uburugt. 1688 begærer Christen Eriksen i St. Hillers lev skudsmål for s in søsterdatter Kirsten Poulsdt., som har været på fremmede steder og tjent godtfolk, hvorom vidner hendes 
moder Maren Eriksdt. Herredsmænd vidner at Kirsten er dt. af sl. Poul Pedersen i Kjelstrup og hustru Maren Eriksdt. og at hun har levet ærligt, kristeligt og vel 
 
matr.1688 Niels Mikkelsen   Tingbog 1699 
Som vidne 1699 oplyste Niels Mikkelsen at han havde boet i byen i 15 år - 1687 blev Hans Pedersen i Lønnerup tiltalt for resterende løn, 1 rdl. til Niels Mikkelsen i Kjelstrup 
 
matr.1688b Christen Nielsen  
 
U1719 f.18 Johanne Christensdt. Skomager (rekonstruktion af tidl. fæstebrev ? til hendes mand 
  ~Niels Larsen Skomager  55 Østrild U1722.2/21   far L.Nielsen Skomager 
  |-Peder Nielsen 92 
  |-Søren Nielsen 94 
  |-Margrethe ~Poul Jensen, her i grd. 95  K1727/210 
  |-Karen Nielsdt. 97 
  |-Maren Nielsdt.~Niels Pedersen 99 
         Ladekarl, St. Hillers lev 
  |-Lars~ Helvig Pedersdt./Kirsten Chrsdt. 04 Østr ild 
  |-Else Nielsdt. Skomager ~Rasmus 06  
            Andersen St. Hill 
  |-Ane 10 
  |-Maren 12 
Parret må have boet i Østrild før fæsteovertagelsen i Kjelstrup, idet det angives at sønnen Lars Nielsen Skomager er født i Østrild, da han 1731 får fæste på den ½ gård. 
Ved skiftet efter  Niels Larsens †, sandsynligvis i anledning af enkens giftermål m.Hans Mikkelsen - bestod boet, udover bohave, redskaber, vogne m.v. af en besætning på 1 
sortblisset marplag 4 år gl., 1 brunblisset hest 7 år, 1 brun hoppe 5 år, en anden hest 9 år og et gl. brunt øg. Desuden 2 køer, 1 kvie, 3 spædkalve og en studungnød o.andet. alt til en 
værdi af rdl. 151.4.6., men husbondesn fordringer til reparation af rytterhus og ralingshus, skyldig landgilde og anden gæld, udgjorde rdl. 157.1.8, så der blev intet at arve for enke og 
børn. Det blev aftalt at de 2 yngste pigebørn, Ane og Maren, blev hos moderen, hvor de skylle have klæder, føde og undervisning til de selv kunne tjene deres brød ved fremmede. 
Ligeledes skulle Søren fremdeles have s it underhold i gården, hvortil hans 2 farbrødre - Søren Larsen i Spanggård, Østrild og Christen Larsen i Østr ild, ville levere tilskud til hans 
klæder. Søren Larsen ville årlig give lærred til en skjorte og Chr. Larsen vadmel til en trøje og Gregers Christensen, hans morbor, give vadmel til et par bukser. 
          
U1723 f.37 Hans Mikkelsen † 1736 97 Bedsted U1736.2/71  Niels Larsen † ægter enken 
  ~Johanne Christensdt. 55 Østrild 
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Arvingerne efter Hans Mikkelsen er enken og Hans Mikkelsens far Mikkel Nielsen i Bedsted.  
Ved skiftet var enkens lagværge, hendes bror Gregers Christensen Balle fra Østrild (født i Arup)  tilstede 
Der blev dog intet til arvingerne og enken blev spurgt om hun kunnde betale eller stille kaution. Da hun ikke kunne, ville husbonden selv opsøge en anden til at antage gården og 
sætte den i stand. Hun måtte forlade sig på at flytte fra gården og huset. Johanne Christensdt. Skomager døde i St. Hillerslev 1747, 80 år gl.  
 
U1731 f.50 Poul Jensen, † 1753 89 i Vendsyssel  Hans Mikkelsen ½ gård af 6.3.0.0. 
  ~Margrethe Nielsdt. Skomager† 1779 95 (parret havde boet i Thisted nogle år) 
  |-Niels her i gården 
  |-Kirsten ~Mikkel Pedersen Led, Hov 30Thisted?  U1765.2/257 
 
U1736 f.70 Christen Poulsen (Kiil)  09 Tingstrup  Nørtorp 1747,Chr.Salmansen Hans Mikkelsen fradøde   
     amtspr. Dueholm 1726,Anders Salmans. ½ gård af 6.3.0.0.       Far  P.Salmansen/I.Tomasdt 
    
  ~Karen Nielsdt. 05 Skinnerup  U1738.2/110   far N.Mikkelsen 
  |-Jesper C. Kiil, Hillerslev 35 
  |-Niels Christensen Kiil, i 37 
         Oddershedehus ~Birthe Pallesdt. 
  |-Jens i Malle,~Karen Sørensdt./ 42  HH1817/26 
                         Maren Skovsted 
  (2 børn født i Skinnerup) 
 ps. fæstet må være gået tilbage til Poul  Jensen, da parret flyttede til Kielshus i Kjelstrup 1742 - se der ( ny matr. no 19) 
 
U1753 f.119 Niels Poulsen Skomager † 1782 her i grd. U1782.1/221  Poul Jensen, hans sl. far hk. 6.3.0.0. 
  ~Maren Pedersdt. Tækker † 1813 32 Kjelstrup U1790.4/24 
  |-Poul Nielsen 70  U1790.4/24 
  |-Peder Nielsen 74  do 
 
U1783f.296 Anders Larsen Strømgård † 1790 45 Sennels U1790.4/30 afkald fra søskende                      Niels Poulsen Skomager †        far L.Andersen Sreømg 
  ~Maren Pedersdt. Tækker, se ovenf. 32 Hill 
Ved folketælling 1787, 14.fm. bor parret med hendes 2 børn af 1. ægteskab Poul og Peder, 1 tjenestekarl Christen Jensen og pige Stine Christensdt. 
parret flytter til hus i Skovsted 1789 
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U1789 f.366 Niels Mikkelsen Bech 61 Hov, Sennels  A. Larsen Strømgård  far M.Nielsen Bech 
  ~Mette Marie Svanborg  
parret flytter 1794 til hk. 0.2.3.2. i Hillerslev 
 
U1794 f.424 Christen Nielsen Kortegård,barnløs 48 Brund U1799.4/259                     far N.Christensen Korteg. 
  e. Inger Marie Jensdt. 64 
 
U1799 f.464 Jeppe Jensen 61 Skinnerup HH1823/399  Chr. Nielsen Kortegårds enke ægter enken 
  ~Inger Marie Jensdt. 64 
  |-Jens Jepsen 00 
Ved folketælling 1801 bor parret med deres søn 
og 3 tjenestefolk 
Mikkel Frandsen 24 år gevorben soldat 
Maren Andersdt. 21 år 
Mads Pedersen 13 år 
desuden et fattigt barn til opfostring Kirsten Larsdt. 7 år 
1804, skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 140 fik Jep Jensen skøde på gården fra P. Marcussen til Ullerupård, hk 5.7.0.1 2/3, og 1808 på en parcel hk 0.3.3.1 1/3. 
 Han døde 1823 med skiftebehandling, hvor enken blev overdraget pacellen af hk. 0.3.3.1 1/3.  
 
1827  Jep Olesen 91 Sennels    far O Jepsen Hundal 
  ~Anne Marie Christensdt. 03 Sennels    far C Mikkelsen Hundal 
skøde 1827 dels på parcellen fra enken Inger Marie Jensdt. og “Jeppe Jensens forrige gård” af auktionsretten 
Han solgte gården videre 1830, ialt hk. 6.3.0.0. og f lyttede selv til “Svingel” i Hov, Sennels sogn. 
 
1830 skøde Jens Mikkelsen Ton, fra Skovsted 95 i sognet  
  ~Anne Marie Pedersdt. ~ 1825, Hill.  98     far Peder Sælland 
Parret  boede først i “Svingel” i Hov, hvor de to ælds te børn er født 
Ved folketælling 1834 i Kjelstrup var Jens Mikkelsen 39 år og hustruen 36 år.- De havde børnene 
|-Mikkel , 9 år 
|-Maren, 8 år 
|-Peder, 6 år 
|-Dorthe, 3 år 
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|-Else, 1 år 
Desuden boede Else Jeppesdt., som enke og aftægtskone 63 år (fra Svingel i Hov) samt 3 tjenestefolk, Lars Christensen 19 år, Kirsten Marie Sørensdt. 19 år, Christen Frandsen 16 
år- 
Ved folketælling 1845 var Jens Mikkelsen enkemand, Peder, Maren Dorthe og Else er hjemme. Else Jepsdt. født i Sennels bor i gården som inderste og aftægtskone 
 
1854 f ik Christen Nielsen, Jens Mikkelsens svigersøn skøde på gården, nu med matr.no 4 i Kjelstrup. Han solgte nogle parceller  af no 4 og købte i de følgende år andre 
småparceller. 
folketælling, Kjelstrup 1860, en gård 
Christen Nielsen, 44 år, født i Tved, gårdmand 
~Dorthe Jensdt. 29 år, født her 
Jens Mikkelsen, 65 år, enekemand, mandens svigerfar 
Christen Møller Pedersen, 25 år, født i Hunstrup, tjenestefolk 
Marianne Pedersen 18 år, født i sognet, do. 
1873 købte Christen Nielsen no 16a i Kjelstrup, no 16a og 4 a blev betegnet som gårdens hovedparcel.  Den forrige ejer af no 16a, H.R. Bille havde 1653 købt gården “Vilholm”, no 
16, hk. 1.3.1.1¼, hvoraf Chr. Nielsen fik hk. 1.1.1.1.- Vilholm var oprindelig Niels Slottes fæstegård u. Ullerupgård- Hele matr. no 16 blev solgt til 4 forskellige lodsejere. 
Ved Folketællingen 1880 havde Christen Nielsen en plejedatter Maren Kirstine Christensdt., 13 år gl., hans kone Dorthe står som født i sognet  
Christen Nielsen solgte gården 1888 
 
Realregister 1846-1970 fol. 413, 490, matr. 4a 2.21.1.1½ ændret: 18ha 5965m², incl. 16a 1.1.1.,21d 2¾alb, -( 4k, 22a, 1b,5b,5c frasolgt) - 1e Skovsted 1ha 1900m², 10h 6920m², 
Ullerupgård no 5 16ha4378m² 
 
1888 skøde Niels Vestergård Hove, matr. 4a, 16a, 22a, 1b, (1912 tilkøb no 5 af Ullerupgårds Hovedgårds jorder, som Thylands Udstykningsforening havde købt af Laurette  
  Hagensen.  
Folketælling Kjelstrup 1890, en gård 
Niels Vestergård Hove, 28 år, født i Gjersbøl, gårdejer 
~Maren Kirstine Christensen, 23 år, født i Skovsted 
|-Kristine Dorthea Hove, født 1889, Kjelstrup 
Christen Nielsen, 70 år, født i Tved, bedstefar 
~Dorthe Jensdt., 58 år, født i Kjelstrup, bedstemor 
Jens Christian Jensen, 17 år, født i Sennels, tjenestekarl 
Marie Magdalene Poulsen, 16 år, født i Øsløs, tjenestepige 
Folketælling Kjeltrup 1921 -  
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Niels Vestergård Hove, født 1961 i Snedsted, landmand 
~Maren Kirstine Hove, født 1866 i sognet 
|-Ella Katrine Hove, født 1896 i sognet 
|-Dagmar Marie Hove, født 1901 i sognet 
|-Ingeborg Hove, født 1903 i sognet 
|-Gerda Otilie Hove, født 1906 i sognet 
|-Gertrud Marie Hove, født 1908 i sognet 
|-Kaj Henry Vilhelm Hove, født 1908 i sognet 
Gregers Christian V. Gregersen, født 1902 i sognet, tyende 
Mikkel Thomsen Gregersen, født 1904 i sognet, tyende 
 
1937 adk. arvinger efter Niels Vestergård Hove, 4a, 16a, no 5 Ullerupgård, Sennels sogn 
 
1937 skøde Christian Nielsen Hove, søn, samme ejendom - arveudlægsskøde (~Marianne Hove) 
1945 skøde do., 1e Skovsted - fra Åge Kortegård Andersen 
1945 skøde do., 21d - fra Anders Chr. Jensen Dahlgård 
1948 skøde do.,10h - fra Thorvald Skovsted 
 
1965 skøde Svend Peter Skak Hove, 4a, 16a, 21d, 10h, 1e, 5 (~ Dagny Damsgård Hove fra Østerild) 
nyt tingbogsblade 1973, overført blad 3’l 
 Niels Vestergård Hove fik skøde på gården 1991, men boede allerede fra 1965 i det tilliggende hus 
Niels Vestergård Hove er således 4. generation i gården. 
 
Kjelstrup matrikel no 4b 
Adresse 2003 Kjelstrupvej 3, ejer Martin Jonasen Højbak 
Selvstændig ejendom fra 1856 
Ejerliste, realregister 1946-1970 fol. 414, matrikel no 4b hartkorn 0.5.3.1¼ / 9ha 4224m², no 12c hk 0.2.3.1¾ der udgår af matriklen 1974 (u.4b)  
 
1856 skøde Peder Sjælland Jensen, parcel 4b med bygninger - fra Christen Nielsen i 4a 
Brandforsikring 1856 fol. 68 
“Et Stuehus i Øster og Vester, 22 Fag, 10 Alen dyb, Fyrre Overtømmer, Grundmur, Loft over 11 Fag, Stråtag. Indrettet til Storstue, Gang, Dagligstue, Sovekammer, Køkken m. Ovn, 

Loft, Tørv eplads, Stald og Lade 
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1856 skifte efter hustruen Maren Jensdt., læst som sikkerhed for børn 
1856 kontr. Lars Larsen, aftægt 
folketælling Kjelstrup 1860, 1. fm. 
Peder Jensen Sjælland, 32 år, født i Sennels, husmand 
~Karen Marie Larsen, 27 år, født i Hunstrup 
|-Ane Marie Pedersen, 12 år, født i Hjardemål 
|-Benned Pedersen, 7 år, født i sognet 
|-Jens Mikkelsen Pedersen, 6 år, do 
Lars Larsen, 63 år, enke, født i Tved , mandens svigerfar 
1871 skøde Peder Sjælland, lodden 12c - fra Jens Chr. Neergårds enke 
 folketælling 1880 Kjelstrup 
Peder Jensen Sjælland, 51 år, født i Sennels, gårdejer  . 
~Karen Marie Larsen, 45 år, født i Tved   
|-Lars Chr. Pedersen, 15 år, født i sognet   
Mette Marie Jacobsen, 12 år, født i Snedsted, forsørges af fattigvæsenet 
Ved folketællingen 1890 bor parret i gården med sønnen Lars Christian 
1904 adk. arvinger efter Peder Jensen Sjælland, 4b, 12c, if lg. skifte 
 
1905 skøde Lars Christian Pedersen, medarving, samme ejendom 
 
1907 skøde Peder Christensen, samme ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1921, landbrug 
Peder Christensen, født 1825? i sognet - kom 1907 fra Sennels 
~Ingeborg Christensen, født 1880 i Hjardemål 
|-Else Christensen, født 1902 i Sennels 
|-Dorthe Christensen, født 1909 i sognet 
|-Christian Christensen, født 1908 i sognet 
|-Parmo Christensen, født 1914 i sognet 
|-Sigurd Christensen, født 1916 i sognet 
1934 adk Ingeborg Christensen født Nørgård, enken, iflg. sskifte 
 
1943 skøde Christen Bang Thøgersen 
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Kjelstrup matrikel no 4c m fl. 
Adresse 2003 Kjelstrupvej 5, ejer Askov Stentoft 
Selvstændig ejendom fra 1857 
Ejerliste skøde og pnteregister 1823-46 fol. 394, matrikel no 4c hartkorn 0.5.2.1. 
 
1857 skøde Thomas Christian Frederiksen en gårdparcel - fra Christian Nielsen i 4a 
Han får samme år ejendommen brandforsiskret: et hus liggende øst-vest, 22 fag, 44 alen lang, 10 alen dyb, grundmur, fyrre overtømmer, murede gavle og stråtag. Skorsten opført, 
dels af rå sten, dels brændte sten. 13 vinduer med anker, 10 indvendige glatte døre. De to østre fag med bræddeloft. indrettet således: 3fag storstue, 1 fag til gang 
3 fag dagligstue, 3 fag sovekammer og køkken, 2 fag tørveplads, 10 fag stald og lade med 4 glatte døre. tax 10fag 600 rdl., 12 fag 400 rdl. Huset er nyopført og beliggende 400 alen 
fra nabobygning. 
Folketælling, Kjelstrup 1860, et hus 
Thomas Frederiksen, 36 år, født i Vestervig, husmand 
~Sidsel Marie Pedersen, 43 år, født i Sennels 
|-Karen Marie Thomsen, 8 år, født i Sennels 
|-Oline Thomsen 6 år, født i Sennels. 
 
Realregister 1846-1970 fol. 415, matr. 4c hk 0.5.2.1., 6r Jensbygård 0.0.3.1., 4p 0,0,3.2¼, 4q 1¾ album + This ted markjorder fol. 1051 
 
1865 skøde Peder Christian Larsen, 4c med bygninger, 6r af Jensbygård ( udgår af matr.) 
Folketælling Kjelstrup 1880 
Peder Christian Larsen, 42 år, født i Østrild, husejer 
~Anne Kirstine Nielsen, 42 år, født i Sennels 
|-Else Marie Pedersen 14 år, født i sognet 
|-Petrine Pedersen, 10 år 
|-Inger Marie Pedersen, 2 år 
1884 adk Anne Kirstine Nielsen, iflg. skifte, samme ejendom 
 
1890 skøde Frands Andreas Jensen, samme ejendom 
folketælling 1890 . 
Frantz Andreas Jensen, 35 år, født i Øsløs, husmand 
~Johanne Jensen, 23 år, født Æbeltoft, Randers amt. 
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Folketælling Kjelstrup 1921- landbrug 
Hanne Jensen,enke,  født 1866 i Ebeltoft, kom derfra 1889 
|-Alfred Jensen, født 1898, ugift, her i sognet, bestyrer 
|-Christian Jensen født 1898 i sognet 
|-Anne Jensen, født 1900 i sognet 
|-Richard Jensen, født 1908 i sognet 
|- dreng, født 1920 i sognet 
1922 adk Hanne Marie Nielsine Jensen Eriksen, enken, samme ejendom 
 
1922 skøde Anders Jensen, samme ejendom 
 
1927 skøde Mads Nielsen Hebsgård, samme ejendom, fogedudlægsskøde 
1927 skøde do., 40, 4p, 4q 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Hebsgård, Mads Nielsen, gdr. Kjelstrup. Født 16. februar 1899 i Flovlev pr. Hvidbdjerg, søn af gdr. Jens Larsen Hebsgård. Gift med Ingeborg Hebsgård, født Mortensen,  23. juni 
1901 i Nør Hvidbjerg, datter af landmand Martin Mortensen. Gården er ombygget i 1920 og 1925 og blev overtaget af Hebsgård 1926. Der var dengang opdyrket 16 tdr. land mod nu 
22 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 20000, grundskyld kr. 12100. Ved overtagelsen var besætningen 2 heste, 6 køer, 6 ungkvæg og 15 svin, den er nu 4 heste, 8 køer, 13 ungkvæg og 30 
svin. Hebsgård er uddannet ved landbruget. Har været på Tommerup Højskole 1921-1922 
overført protok. Thisted Markjorder fol. 1051 
 
Kjelstrup by gl. matr ikel no 7, hartkorn 5.2.3.0., ny matrikel no 5 
matrikel 1664 hartkorn 13.2., ejer Vestervig, bruger Anders Christensen  Momtoft og Lars Nielsen 
matrikel 1688 no 7, hartkorn 5.2.3.0., ejer Vestervig, samme brugere noteret - ødegård 
matrikel 1688b, no 7, hartkorn 5.2.3.0., ejer Ves tervig, bruger Christen Pedersen 
matrikel 1688c ejer H. Moldrup, bruger Christen Pedersen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, no 7, hartkorn 5.2.3.0., bruger Christen Harbo 
hartkornsspecif ikation 1789 no 5, hartkorn 5.2.3.0., ejer Ullerupgård, bruger Christen Harbo 
Gårdens nye matr. no 5, 
hartkornsekstrakt 1820/39  ejer Mikkel Larsen Harbo, hartkorn 5.2.3.0, ny matrikel no 5, hartkorn 4.2.1.2½ 
 
matr.1664  ½ Anders Christensen Momtoft    Tingbog 1666-68 
Tingbog 1666 fremlægger Anders Christensen Momtoft et tingsvidne af 1665, hvori der vidnes om brugen af ½ gård liggende til Vestervig (denne) Den anden ½ gård er fæstet til 
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Lars Nielsen. Vestervig gods mener at Anders Christensen, der har betalt landgilde også bør betale skatterne, Anders Momtoft søger dog af få Jens Larsen  i den anden ½ gård til at 
stille Anders Momtoft tilfreds for forskrevne ( skatter for den ) vundne brug og brugeligehed, eller lide dele. Samme år har Vestervig synet  
“ den øde gårds ejendom i Kjelstrup, som ligger til Vestervig Kloster, og som Anders Christensen Momtoft sidst havde i fæste. 
1667 er Anders Christensen Momtoft f lyttet til ½ gård han har fæstet af Frederik von Ahrendorf, han fremlægger kvitter ing på 2 rdl. for skatter af den ½ gård han havde fæstet af 
Vestervig Kloster. 
= Kjelstrup gl. no 10 - se der.  
 
matr.1664 ½ Lars Nielsen   Tingbog 1666 
  |- Jens Larsen 
Tingbog 1666 stævner Anders Christensen Momtoft,  Jens Larsen i Kjelstrup, og fremlægger et tingsvidne, hvori vidnes om brugen af ½ gård - den anden ½ gård er fæstet af Lars 
Nielsen. Sagen drejer s ig om leje af jorden, som Anders Christensen er afkrævet. Denne mener imidlertid at Lars Nielsens og  søn Jens Larsen udover sin egen ½ gård også har brugt 
den 2. halve gårds eng og ager. Jens Larsen vedgår lejemålet og Anders Momtoft  bliver fritaget for betaling. Senere fremgård det at han har fæstet en anden delegård i Kjelstrup og 
kun har græs i leje for denne halve gård. 
 
matr.1688b Christen Pedersen 74 
  ~Maren Jensdt. 84 
 
hksp.1778 Christen Christensen Harbo 19 st. Hill U1793.2/117 søskende  far C.Chrsen Harbo 
  ~Abelone Jensdt.* † 1764 95 
  ~Anne Thomasdt. Brogård 32 Kjelstrup    far T Larsen Brogrd  
* ~1747 var da enkekone  
folketælling, Kjelstrup 1787, 7. fm 
Christen Harbo, 68 år, g.2.gang 
Ãnne Thomasdt. Brogård, 55 år, i 1. ægt. 
samt 4 tjenestefolk 
Christen Pedersen 27 år 
Peder Pedersen 38 år 
Thomas Pedersen18 år 
Anne Pedersdt.21 år (~her i gården) 
 
U1792 f.398 Peder Christian Pedersen Harbo 47 U1799.4/275 U1793.2/117* Christen Harbos enke ægt. pigen på stedet 
  ~Ane Pedersdt. - se ovenfor 66  HH1796 (kaldes Maren)  far Peder Andersen 
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  |-Anne Pedersdt. 95 
  |-Peder  Pedersen 96 
  |-Knud Pedersen † 1799 98 
* i skiftet 1793 får Peder Christian Pedersen Harbo, som Christen Christensen Harbos eftermand i fæstegården, afkald på den arv de med rette kunne være berettiget til efter Christen 
Christensen Harbo i Kjelstrup - fra Mads Christensen Harbo i Kjelstrup, Peder Christensen Harbo i Thisted og Karen Christensdt. Harbo i Ll. Hillerslev, enke e. Christen  
Jensen Harbo i Nors. 
 
U1800 f. 473 Mikkel Larsen (Harbo) 77 Kjelstrup   Peder C.P.Harbo ægter enken 
  ~Anne Pedersdt. † 1821 66 HH1821/263 
  ~ 1822 Anne Marie Jensdt. Kanstrup 
  |-Peder Mikkelsen 05 
  |-Jens Mikkelsen 23 
  |-Ane Mikkelsdt. 25 
  |-Dorthe  Mikkelsdt. 27 
  |-Dorthe Marie Mikkelsdt. 29 
  |-Maren Mikkelsdt. 32 
v. folketælling 1801,8.fm. bor parret med hendes 2 børn og Christen Harbos enke AnneThomasdt. Brogård som aftægtskone,  
en tjenestedreng Thomas Nielsen 13 år og  
en tjenestepige Maren Pedersdt. 14 år 
v. folketælling 1834 bor parret med 5 børn 
 samt en tjenestepige Dorthe Marie Christensdt, 19 år 
v. folketælling 1845 Kjelstrup er 5 børn hjemme, samt 
Mikkel Jensen, 12 år, født i sognet, der forsørges af sognet 
Folketælling, Kjelstrup 1860, en gård 
Anne Marie Jensdt., 66 år, enke, født i sognet, gårdejerinde 
Peder Hundahl Andersen, 23 år, ugift, født i Hunstrup, tjenestefolk 
Anne Marie Larsen, 26 år, tjenestefolk 
Mikkel Christian Larsen, 16 år, født i sognet, tjenestefolk 
folketælling 1880, Kjelstrup 3. fm. 
Anne Marie Kanstrup, 87 år, enke, gårdejer 
Mikkel Larsen Jensen, hendes sønnesøn, 23 år, født i sognet 
Anne Margrethe Thomsen, 29 år, født i sognet, tjnestepige 
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Anton Mikkelsen 15 år, født i sognet, tjenestekarl  
 
Ejerliste, Skøde og panteregister 1823-46 fol. 143 
anmærkning gl. hk. 5.2.3.0., ny matrikel no 5 hk  4.2.1.2 1/3 
 
1804 skøde Mikkel Larsen fra P. Marcussen til Ullerupgård, hk. 4.7.1.1 2/3. 
1808 skøde do fra P. Marcussen, hk. 1.2.0.2 ¼ - se fol. 154 - solgt hk. 0.7.2.2¾ fol. 87 
1808 skøde do fra do, hk. 1.2.0.2¼ 
1810 skøde do, fra Anders Oddershede, parcel no 12 hk.1½ album - fra fol. 49 
1847 skøde do, fra Jens Frostholm, no 11f hk 2 alb. - fra fol. 131 - solgt igen fol. 298 
1843 testamente: Mikkel Larsen og hustru Anne Marie Jensdt., gårdens hk 5.2.3.1½ + parcel af Ullerupgårds ufr i hovedgårdstakst 1.2.0.2¼. Arvingen Jens Mikelsen har  
samtykket i hjemmelsret for Anne Marie Jensdt. og kun sælge parcellerne 5b-h 
 
1859 skøde Jens Mikkelsen, gården 5a hk. 2.1.0.0.,5c 0.5.0.½, 5d 0.3.2.½, 5e 0.0.2.1½, 11f 2 alb.,11g 1¼ alb., 7 Ullerupgårds Hovedgård i Sennels  
fortsat fol. 513 (nyt reg. fol. 418) 
1883 skøde Jens Mikkelsen af Skovsted, parcellen 11g i Kjelstrup 2¼ alb., 7b 0.0.1.½ - ( se folketælling, Skovsted 1860) 
 
1887 skøde Mikkel Larsen Jensen, gården i Kjelstrup 5a,5c,5e,11g i Kjelstrup, 11g St. Hillerslev, 7b Kjelstrup,7 Sennels. aftægt til sælger og hustru Anne Katrine Christensen 
Folketælling 1890, en gård 
Mikkel Larsen Jensen, 33 år, enke, født i sognet, gårdejer 
|-Jens Mikkelsen Jensen, 5 år, født i sognet 
|-Carl Christian Jensen, født 1890 
Maren Nielsen, 20 år, uugift, født i Lild, husholder 
Poul Pedersen, 32 år, ugift, født i Hjardemål, tjenestekarl 
Else Katrine Kirstine Christensen, 17 år, født i Lild, tjenestepie 
Realregister 1846-1970 fol. 418: matr. no 5a 2.1.0.0., 5c 0.5.0.½ (solgt fol. 529), 5d 0.3.2.½ (solgt 1930), 5e 0.0.2.½. (solgt fol. 422), 11g 2¼ alb.  (udgår 1958), 11g St. Hill. 1¼ alb. 
(udgår 1958), 9b Kjelstrup 0.0.1.½, 1912: 5i og 5h solgt, 4 f hk. 0.7.2.2.2½ (4h 0.2.2.1,4f 0.5.0.1¼. solgt 1930), - 1935 udgør ejendemmen 5a hk. 1.7.2.1¾, heraf solgt 1¼ 
alb.matriklerne l,m,n,o, udgår 1958. 
 
1888 lejek. Lars P. Knudsen på 6250 kv.alen af no 5a i Kjelstrup med ret til at opføre en vindmølle med bygninger - fra Mikkel Larsen Jensen (se 5i) 
1890 skifteekstrakt efter Karen Nielsen Skårup for børns sikkerhed og aftægt i 5a,c,d,e, m.v. 
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1913 skøde Mikkel Larsen Jensen no 4f i Kjelstrup- fra Thylands udstykningsforening 
Folketælling Kjelstrup 1921 - landbrug 
Mikkel Larsen Jensen, født 1858 i sognet 
~Maren Jensen, født 1840? i sognet 
|-Jens Skårup Jensen, født 1899 i sognet 
|-Martin Jensen, født 1900 i sognet 
|-Aksel L. Jensen, født 1911 i sognet 
|-Dorthe Marie Jensen, født 1901 i sognet 
|-Kirsteine Jensen, født 1902 i sognet 
|-Agnes Jensen, født 1905 
|-Alma Jensen, født 1907 
|-Gertrud Jensen, født 1908 
1927 skøde Mikkel Larsen Jensen, no 1. l,m,n,o, af St. Hillerslev - fra Peder Christian Oddershede. 
1935 adk. Maren Jensen, født Nielsen, Mikkel Larsen Jensens enke i uskiftet bo., no 5a,5e,5m,7b, 11g i Kjels ltrup, 1. l,m,n,o,,11g St. Hillerslev 
1935 skøde do. 6e i Kjelstrup 0.0.1.½ - fra Christen Kloster Bak. 
 
1943 skøde Anders Vestergård Jensen, 5a,5e,7b,11g Kjelstrup. 11g, 1 . l,m,n.o. St. Hill. 6e Kjelstrup. og Sennels Ullerupgård no 7* 
 
*hkspec.1820/39. gl. hk. 1.2.0.2¼, ny UH no 7,hk  0.7.2.2¾, ejer Mikkel Larsen i Kjelstrup - Realregister Sennels 1846-1949 fol. 17: 
1887 skøde Mikkel Larsen Jensen no 7, 0.7.2.2¾ - fra Jens Mikkelsen 
1935 adk. enken Maren Nielsen, if lg. skifteudskrift 
 
1943 skøde Anders Vestergård Jensen, sm. ejendom  
nyt tingbogsblad 1974 5a 
 
Ny matrikel no 5b i Kjelstrup 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 173 
1871 skøde Peder Oddersig Christensen, en parcel no 5b i Kjelstrup, hk 0.0.1.1¼ med bygning fra enken Anne Marie Jensdt. fol. 143 - parcellen er en selvstændig ejendom 
 
1872 skøde Andreas Christensen, huset 5b - overført til fol. 486: 
 
1879 skøde Niels Christian Iversen, huset no 5b i Kjelstrup, hk. 0.0.1.1¼ - fra Andreas Christensen, vedligeholdes med bygning og selvstændig ejendom, bm. at ældre ejer 
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mangler adkomst til matr. no 5, hvorfra 5b kommer. 
 
1880 skøde Niels Christian Jørgensen, samme ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1880, et hus 
Niels Christian Jørgensen, 38 år, født i Hjardemål, daglejer 
~Bente Pedersen, 27 år, født i Hillerslev 
|- pige, udøbt 
Folketælling 1890, et hus 
Niels Christian Jørgensen, 48 år, født i Hjardemål, daglejer 
~Bente Pedersen, 37 år, født i sognet 
|-Marie Jørgensen, 10 år 
|-Peder Sjælland Jørgensen, 6 år 
|-Karen Marie Jensine Jørgensen, 3 år 
Realregister 1846-1970 fol. 419, matr. 5b hk 0.0.1.¼ = 2266m² 
 
1910 skøde Margrethe Christensen født Pedersen, 5b 
 
1920 skøde Christen Kåstrup Johansen, 5b 
Folketælling 1921 Kjelstrup 
Christen Kåstrup Johansen, født 1893 i sognet, arbejdsmand ved jordarbejde hos firma Niels Skårup 
~Gerda Johansen, født 1898 i Vesløs 
|-Astrid Johansen, født 1908 i sognet 
 
1924 skøde Alfred Madsen, samme ejendom 
 
1926 skøde Thomas Boyer 
 
1931 skøde Lars Chr. Pedersen 
 
1931 skøde Holger Christensen 
 
1939 skøde Jens Toftdahl 
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1947 adk arvinger efter Jens Toftdahl 
 
1947 skøde Niels Marinus Henriksen 
 
1947 skøde Osvald Christian Jacobsen 
1972 nyt tingbogsblad 5b 
 
Kjelstrup matrikel no 5g m.fl. ->5f 
Adresse 2003 Kjelstrupvej 1, ejer Herluf Kristen Brask Brandi 
Selvstændig ejendom fra 1859 
matrikel no 5f,g,h, blev 1859 solgt fra gården no 5a i Kjelstup, og blev derved selvstændig ejendom.  1866 frasælges no 5h, no 5f frasælges 1861 men vender tilbage 1907, herudoer 
hørte en engparcel no 16d til ejendommen fra 1906 - 1949. 
Gården no 5 var tidligere en fæstegård under Ullerupgård, blev 1804 solgt derfra til den iboende fæster Mikkel Larsen, minus 4000 kv.alen til husmanden Peder Kåstrup. Det var 
Mikkel Larsens enke, der 1859 solgte parcellerne 5f,g,h fra gården. Eftersom parcellerne ligger langt fra Mikkel Larsens gård, må man formode, at disse parceller, såvel som 
områdets andre parceller, var en del af Ullerupgårds udmark; området hvor 5f,g ligger, kaldes da også Kjelstrup Hede - endnu i Marie Bang Thøgersens barndom, græssede der får i 
heden. 
I forbindelse med anlæggelse af omfartsvejen blev ejendommen tillagt en del jord fra no 6b, ligesom en del af 5f frasolgtes, ejendommen grænser nu op til omfartsvejen og den 
anlagte rasteplads. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823 - 46 fol. 143 matrikel no 5f hartkorn 0.0.1.½, 5g 0,3.1.1¾, 5h 0.4.0.2½ 
 
1859 skøde C. F. Mervede, forvalter, matr. 5f,g,h.  no 5g bebygges- fra Anne Marie Jensdt.( 5f,h frasolgt ) 
 
1866 skøde Niels Christian Jensen, no 5g bebygget 
 
1873 skøde Chr. Jensen Bendsen, samme ejendom 
 
1875 skøde Dorthe Marie Jacobsen, enkefrue, huset 5g 
 
1876 skøde Søren Christian Nielsen, samme hus, mageskifteskøde 
 folketælling 1880, Kjelstrup, et hus 
Søren Christian Nielsen, 38 år, født i Hunstrup, husejer 
~Maren Andersdt., 38 år, født i Hjardemål      
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|-Niels Chr. Sørensen, 4 år, født i sognet 
|-Anders Larsen Sørensen, 2 år 
|-Peder Chr. Sørensen, 1 år 
Carl Thorndahl, 6 år, født i Thisted, forsørges af fattigvæsenet. 
V. folket. 1890 har parret 3 hjemmeværende børn: Anders og Peder m. deres lillesøster Ane Johanne, 8 år gl. 
 
fortsat Register til Skøde og panteregister 1846-1970 fol. 424, no 5g hk 0.3.1.1, 16d 0.0.1.1½ (solgt igen),5f 0.0.1.½ 
 
1907 skøde Lars Chr. Nielsen Sunesen, huset 5g. 
1906 skøde do., 16d - fra Niels Steensgård 
1907 skøde do., parcel 5f - fra Chr. Hyldgård Christensen 
 
1918 skøde Anders Jensen, 5g, 15d, 5f med bygninger 
Folketælling, Kjelstrup 1921 
Anders Jensen, født 1890 i Kjelstrup, landbrug 
Õttomine Jensen, født 1883 i Stagstrup 
|-Richard Jensen, født 1916 i sognet 
|-Alma Jensen, født 1918 i sognet 
|-Svend Åge Jensen, født 1922 i sognet  
 
1922 skøde Viggo Jensen, samme ejendom 
 Viggo Jensen og Petrine genopbyggede stedet her i 1936, bl.a. blev der brugt cementsten, der blev støbt i forme, udbredt på gårdspladsen. Familien deltog selv i arbejdet og 
omkostningerne blev holdt nede på o. 7000 kr. 
 Viggo og Petrine Jensen flyttede til “Bryggersdal”. Viggo gik post ved siden af at han passede ejendommen, altid venlig og med et lunt blik i øjet. Petrine var et meget varmt og 
hjælpsomt menneske, der bl.a. hjalp sine naboer v. fødsler og var en stor hjælp for dem og jordemoderen. Hos Petr ine gik man aldrig forgæves, når man trængte til et råd eller en 
snak. Hun gik ikke af vejen for småreperationer på sit hus og gik gerne i gang m. cement og mørtel. 
 
1949 skøde Jens Chr. Jensen 5f, 5g 
 
1952 skøde Valdemar Nielsen, samme ejendom 
 
1952 skøde Herluf K. Brandi, samm ejendom 
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Kjelstrup matrikel no 5h m.f l. 
Adresse 2003, Aalborgvej no 113, ejer Per Strandridder.  
Ejerliste skøde og panteregister 1823-1846 fol. 448, matrikel no 5h hartkorn 0.4.0.2½, 8c Kanstrupgård 1.2.0.¾ 
 
1866 skøde Salmon Pedersen, parcel no 5, er bebygget - fra C. V. Mervede 
 
1870 skøde Anders Sallingbo Christensen, 5h med bygninger. 
 
1872 skøde Niels Pedersen, samme ejendom, mageskifteskøde 
1875 adk Dorthe Marie Jacobsen, enken, samme ejendom, amtstilladelse 
 
1875 skøde Anton Christensen, samme ejendom 
folketælling, Kjelstrup 1880 
Anton Christensen, 39 år, født i Heltborg, husejer 
~Sidsel Kirstine Nielsen, 31 år, født i Hundborg 
|-Ane Christensen, 10 år, født i Hundborg 
|-Catrine Christensen, 8 år, født i Skinnerup 
|-Christine Christensen, 7 år, født i Stagstrup 
|-Nielsine Christensen, 5 år, født i skinerup 
|-Maren Christensen, 3 år, født i sognet 
|-Christen Christensen, 2 år, født i sognet 
|-Valborg Marie Christensen, u. 1 år, født i sognet 
 
1880 skøde Christen Oddershede Larsen, samme ejendom 
 folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Cristen Oddershede Larsen, 49 år, født i Østrild, husmand 
~Karen Marie Nielsen, 56 år, født i Tølbøl, Vestervig 
Realregister 1846-1970 fol. 425, matr 5h Kjelstup hk. 0.4.0.2½, 8c Kanstrupgård 0.1.2.¾ 
1885 skøde Christen Oddershede Larsen, parcel 8c af Kanstrupgårde - fra Jens Pedersen Kåstrup 
1894 adk Karen Marie Nielsen, enken, iflg. testamente 
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1894 skøde Christian Peter Christensen 
 
1897 skøde Poul Jensen Møller, samme ejendom m. bygninger 
 
1905 skøde Anders Mikkelsen, samme ejendom 
 
1918 skøde Anders Pedersen, samme ejendom 
 
1918 skøde Jens Chr. Skadholm, samme ejendom 
 
1919 skøde Ingvard Enevoldsen, samme ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1921 - landbrug 
Ingvard Enevoldsen, født 1885 i Skinnerup, her til sognet 1919 
Ãnne Larsen, født 1888?, ugift, Sennels, her til sognet 1912, husbestyrerinde 
 
1925 skøde Chr. Johannes Nielsen, samme ejendom 
 
1936 skøde Christian Bang Thøgersen, samme ejendom 
 
1942 skøde Thomas Pedersen og Chr. Christensen, handelmænd 
 
1943 skøde Christian Bang Thøgersen 
 
1943 skøde Alfred Bjerregård 
 
1943 skøde Viggo H. M. Nielsen 
 
1943 skøde Chr. C. Jensen og Anton Lynge 
 
1947 skøde Martin Nielsen Skårup. 
ny tingbog blad 5h 
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Kjelstrup matrikel no 5i (en tid me d vindmølle) 
Realregister 1845-1970 fol. 526,matrikel no 5i hartkorn 0.0.2.½/ 2785m² 
 
1888 lejek. Lars Peder Knudsen 6250al² af matr. 5a med ret til opførsel af en vindmølle med bygninger i 49 år - fra ejer Mikkel Larsen Jensen 
(Lars Peder Knudsen bor fra 1865 i “Oddershede” siden “Bromølle”- folketælling 1890: Bromølle 
Folketælling Kjelstrup1890, et hus (folketælling 1880, se “Bromølle” 
Anders Knudsen Larsen Oddershede, 33 år, født i sognet, møller 
~Kristine Christensen, 36 år, født Nr. Snede, Skanderborg amt 
|-Bentine Marie Knudsen Oddershede, 9 år, født i sognet 
|-Christian Knudsen Oddershede, 8 år, født i sognet 
|-Knud Knudsen Oddershede, 6 år, født i sognet 
|-Martin Kirstejn Knudsen Oddershede, 5 år, født i sognet 
|-Holger Knudsen Oddershede, 2 år, født i sognet 
|-Andreas Knudsen Oddershede, født 1889 i sognet 
1904 lejek Anders Knudsen, søn. med vindmølle og hus 
1912 skøde Anders Knudsen Larsen Oddershede, 5i 
Folketælling Kjelstrup 1921, landbrug og mølle 
Anders Knudsen Oddershede, født 1856 i sognet 
~Kristine Oddershede, født 1853 i sognet 
Christen Larsen Sunesen, født 1909, tyende 
 
1923 skøde Jens Skovsted, samme ejendom 
 
1946 skøde Anders Vestergård Jensen og Thorvald Skovsted, 5i (+ Ullerupgård  protokol fol 18) 
 
1947 skøde Jens Skovsted 
 
1947 skøde Marius Christensen 
nyt tingbogsblad 1974 5i 
 
Gård gl. matrikel no 11, Kjelstrup, ny matrikel no 6a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 9.7.1.1., ejer Erik Quitzou, bruger Maren Andersdt. 
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matrikel 1664, hartkorn 9.7.1.1., ejer Erik Quitzou, bruger Maren Andersdt 
DØV 1683 en ødegård, hartkorn 9.0., med frihed for (afgifter) 1684-1687, Maren Andersdt.  
DØV 1688,kongelig majestærs gods udlagt til rytterhold, Kjelstrup no 11, hartkorn 6.3.1.1., bruger Gunde Jacobsen 
DØV 1689,kongelig majestæts ødegods, forrige E. Quis tzous, bruger Maren Andersdt. gl. hartkorn 9.7.1.1., nu hartkorn 6.3.1.1, sted med 3 års frihed. 
Fortegnelse 1695, ødegårde tildømt kongelig majestær, forrige Erik Quitzous, bruger Maren Andersdt., hartkorn 9.7.1.1. 
matr ikel 1688 no 11 hartkorn 6.3.1.1., ejer Rysensten, før hhartkorn 9.7.1.1., bruger Kirsten Eriksdt 
Matr. 1688b no 11, hk. 6.3.1.1., ejer ryttergods, bruger nu Mikkel Pedersen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 11, hartkorn 6.3.1.1., bruger Kirsten Eriksdt., før Maren Andersdt., solgt til Claus Caspergård  
matr ikel 1688c, no 11, hartkorn 6.3.1.1., ejer Caspergård, bruger Mikkel Pedersen (fejl for Peder Mikkelsen?) 
1762 Todbøl, gods tillagt her, bønderne svarer kgl. skatter til amtsstuen: no 11, hartkorn 6.3.1.1., bruger Mikkel Pedersen 
1768 Todbøl strøgods, hk. 6.3.1.1., bruger Mikkel Pedersen 
Strøgods 1778, no 11, hartkorn 6.3.1.1., ejer og  bruger Søren Olesen Krog 
hartkornsekstrakt 1820/39 ejer og bruger Jens Krog, gl. hartkorn 6.3.1.1., ny matrikel no 6 hartkorn 4.1.2.2½ - Frederik Kyndesen 
 
matr. 1664 Maren Andersdt.   Tingbog 1666-86 
1667 tiltales Maren Andersdt. tillige med en del andre personer for manglende kirketiende. 1684 bliver græsningen til ejeren af Maren Andersdatters gård synet.    
Tingbog 1686: En gård af forrige Erik Quitsens gods, påboet af Maren Andersdt., hk. 9.7.1.1. var øde 1685- Der er ingen bygninger og jorden er ubrugt. Den udbydes nu om nogen 
vil fæste. 1684 holdes der syn på Maren Andersdts. gård. 
1686 opbyder amtsskriveren en ødegård i Kjelstrup, som Maren Andersdt. skal have beboet, men som ingen i 1685 såvel som før har haft i brug. 
 
matr. 1688 Gunde Jacobsen Ulf   Tingbog 1677-1688                                      far J GundesenUlf,Østrild/Anne Jespersdt- 
  ~enken efter Poul Christensen i gård no 12 (se under ny matr. no 3) 
Gunde Ulf nævnes mange gange i tingbogen, mest i forbindelse med s it hverv - kgl. delefoged. 1677 272.2. bor han i Søgård, men nævnes samme år, som tjenende i Gudumkloster i 
Harsyssel. 1682 er han i retten i sin fars sted, der er herredsfoged, 1684 nævnes han som boende i Østrild. 
Tingbog: 1679 ops iger Poul Christensen i gård no 12 sit fæste. 1687 stævner  borgmesteren,  Gunde Jacobsen Ulf  for at bruge borgmesterens gård i Kjelstrup, som hans formand 
Poul Christensen havde i fæste og ikke fæstet den efter sit bryllup med enken. Gunde Ulf skal fæste eller  flytte.   
1688 tiltaler amtmanden ham for fraflytning,  restanc er m.v. på den gård i Kjelstrup som Poul Christensen før beboede, uden opsigelse. Gårdens ejer  Frederik Juul til Villestrup., 
havde skødet gården til amtmanden. Gunde Ulf er f lyttet til en ryttergård i Kjelstrup (her) og har medtagettømmer fra en nedbrudt lade her fra Poul Christensens og Anders 
Mikelsens gård, men Gunde Ulf påstår han aldrig har tænkt sig at rømme gården, som han har forbedret med nyt gulv i laden og ny stlad til 16 kreaturer. Gunde Ulf  tilbød som 
betaling, pant i en gård i Harsyssel, Snejberg sogn, kaldet Haunstrup samt et hus og et øde sted, som han har arvet efter sin far. Tilbudet blev øjensynligt ikke akcepteret. 1688 d. 18. 
6., bliver Gunde Ulf igen tiltalt for restancen på den gård, han nu er fraf lyttet, samtidig indstævnes den ny fæster Jens Ollesen. Sagen ender med at amtmanden betaler restancerne af 
gården fra det tidspunkt han blev ejer af gården, resten må gårdens besidder eller proprietær betale, ellers er gården hjemfalden til kongen. 1689 d. 18.6. nævnes den ny fæster i 
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gården Jen Olesen og 1690 må Gunde Ulf af med gården i Harsyssel, som han tidligere har stillet i pant, til amtmanden 
 
matr. 1688 Kirsten Eriksdt.   Tingbog 1683-87 
  |-Erik Larsen i Brund 
Tingbog 1685 Gunde Ulf i Østrild har ladet syne græsningen til den gård i Kjelstrup, som Kirsten Eriksdt., sidst påboede og som nu er øde. Synet foretages på Hans Jacobsen 
Spjelderups vegne i Thisted. Kirsten Eriksdt. nævnes i tingbogen som bror til Christen Eriksen i gård no 18, St. Hillerslev “født i Kjelstrup” 
1683 blev Erik Larsen i Brund tiltalt af Hans Jacobsen Spjelderup for korn, han og hans mor havde borget i borgmesterens hus.. Dom Erik Larsen, Anders Mikkelsen og Kirsten 
Eriksdt. i Kjelstrup bør betale proquoata deres del. 
 
matr.1688c Peder Mikkelsen, gmd. i Kjelstrup 13 Todbøl 1769/127 
  e. Maren Larsdt. 15 
i skiftet nævnes hans helsøster Anne Mikkelsdt. ~Søren Andersen i Hjardemål 
og ½ søster Johanne Justdt., enke e. Niels Jensen Bisgård i Hillerslev 
og ½ bror Anders Justsen i Thisted. 
 
Skøde 1769 Søren Olesen Krog 37 HH1812/155 
  ~Maren Jensdt. 37 
  |-Jens Sørensen 77 
  |-Karen Sørensdt. 80 
folketælling, Kjelstrup 1787, 3.fm. 
Søren Krog 48 år, bonde og gårdbeboer 
~Maren Jensdt., 48 år 
|-Jens Sørensen 10 år 
|-Karen Sørensdt.7 år  
desuden 2 tjenestefolk 
Maren Mortensdt., 25 år 
Ole Smed, 14 år 
Ved folketælling 1801, 6. fm., nævnes de to børn 
samt Maren Christensdt., et moderløst fattigt barn, overtaget til opdragelse. 
Ejerliste, if lg. skøde og panteregister 1823-46 fol. 130 
1769 skøde Søren Olesen Krog, hk. 3.1.1., fra commerceråd Sommer - 
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1801 skøde Jens Sørensen Krog, samme ejendom fra faderen HH1833/231 
1812 skifte efter Søren Olesen Krog, horved konge korn tiende til gården blev overdraget arvingen Jens Sørensen Krog 
1804? skifte efter Jens Sørensen Krogs afgangne hustru, tiendeskøde læst som s ikkerhed 
= ~Ellen Thomasdt.  HH1831/119 
(hvem bor her ved folketælling 1834?) 
1835 skøde Frederik Kyndesen, fra auktionsretten hk 6.3.1.1. m. tiender. 
 
1843 skøde Christen Frederiksen, gården 6.3.1.1. m. tiender - (solgt fol. 145 hk. 1.2.0.0., fol. 135 6d hk. 0.0.1.1¼, fol. 190 no 6c hk 0.0.2.¾- 
1843 aftægt til Frederik Kyndesen og hustru 
folketælling Kjelstrup 1845, en gård 
Christen (Frederiksen) Skytte, gårdmand 18 V. Vandet 
~Bodil Kirstine Nielsdt. 08 Skinnerup 
|-Anne Kirstine Christensdt. 44 her i sognet 
Frederik Kyndesen, inderste og aftægtsmand 79 V. Vandet 
~Dorthe Christensdt. 79 V. Vandet 
Anne Kirstine Møller, tjenestepige 23 i sognet 
Anders Knudsen, tjenestekarl 26 Tilsted 
1854 magesk. Christen Frederiksen overdrages parcel no 8k hk. 2.0.1.1¾ og no 8t hk 0.0.2.1 ¾ fra Anders Christian Jensens udstykkede gård - fra fol. 145 - no 8f 0.0.2.1¾ solgt 
igen 
Ved Folketællingen 1860 boede parret  i gården med børnene 
Anne Kirstine Christensen, 14 år, Niels Bach Christensen 13 år og Birthe Kirstine Christensen 13 år 
Ved folketælling 1880. bor parret i gården 
med sønnen Niels Bak Christensen, 32 år, ugift 
en plejesøn Anton Christensen 3 år, født i sognet 
Inger Katrine Andersen, 18 år, født i sognet, tjenestepige 
1881 skøde Christen Frederiksen no 10b i Kåstrup 2¼ album, fra Christen Christensen 
 
1885 skøde Niels Bak Christensen på gården 6a i Kjelstrup hk. 2.6.2.2¾, 8b 2.0.1.1¾, 10b i Kåstrup m.v. og aftægt til sælger, hans far Christen Frederiksen og hustru Bodil 
Kirstine Nielsdt. og underhold til Anton Christensen 
Folketælling 1890, en gård 
Niels Bak Christensen, 42 år, født i sognet, gårdejer 
~Inger Marie Christensen, 26 år, født i Sennels 
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Christen Frederiksen, 72 år, enke, født i V. Vandet, aftægtsmand 
Aanton Christensen 13 år, født i sognet, tjenestedreng 
Anne Pedersen, 11 år, født i Østrild, tjenestepige 
Realregister 1846-1970, fol. 426, matr. no 6a hk 2.6.2.2¾, 8b hk 2.0.1.1¾ ( 8i,c,m, 6e,f,g,h frasælges) 
1915 adk Inger Marie født Christensen, enken, iflg skifte, samme ejendom, 6a,8b 
 
1918 skøde Christen Bak Kloster, søn, samme ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1921 - landbrug 
Christen Kloster Bak, født 1895 i sognet 
~Johanne Marie Bak, født 1895 i sognet 
|-Inger Marie Bak, født 1919, i sognet 
Jens Chr. Pedersen, født 1896 i sognet, tyende 
Dorthe Marie Bojer, født 1903 i sognet, tyende 
1935 skøde do., 5m hk 1¼ album - fra Maren Jensen født Nielsen 
1941 adk Johanne Marie Bak født Larsen, enken 8b, 6a, 5m + 10s Kåstrup 
1946 skøde do., 9n hk 0.2.8.2¾ - fra Thorvald Skovsted 
 
1960 skøde Niels Bah, søn, 9n, 6a, 8b, 10s Kåstrup 
9n= 1ha 8080m², 6a 13ha 6782m², 8b 5ha 6894m² 
nyt tingbogsblad 1974 6a 
Adresse Kjelstrupvej 14  
 
Et hus i Kjelstrup, ny matrikel no 6c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 190, hartkorn 0.0.2.¾/ 2705m² 
 
1874 skøde Gert Jensen, matr. 6c - fra Christen Frederiksen Skytte 
folketælling Kjelstrup 1880, et hus 
Gert Jensen, 55 år, født i Østrild, murer 
~Karen Poulsdt., 57 år, født i Hunstrup 
Karen Jensdt., 57 år enke, født i Østrild, ophold i huset 
Ralregister 1846-1970 fol. 428, 6c som ovenfor, 8f hk 0.0.2.1¾ (8’l solgt, rest 8f 0.0.1.2. 1720m²), 26a 0.01.¼ 1032m²( 26c solgt), 7d 0.0.1.¼ 2551m², 21a 0.0.1.2½ (solgt) 
 3h 2¾ album 5090m², 6g 0.0.1.¼ 1ha 7250m².  
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1882 skøde do, no 26a i Kjelstrup 0.0.1.1½ - fra Kjelstrup bys lodsejere v.oldermand Thomas Vestergård 
 
1886 skøde Mads Sørensen Krabbe, husejendom i Kjelstrup 6c,8f,26a , mageskifteskøde 
 
1895 skøde Søren Christian Madsen, samme ejendom 
folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Søren Christian Madsen, 29 år, født i Stagstrup, sadelmager  
~Ãnne Margrethe Nielsen, 29 år, født i Hjardemål 
|-Mads Sørensen Madsen, 4 år, født i Tved 
|-Dorthe Kirstine Madsen, 3 år, født i sognet 
Mads Sørensen, 70 år, født i Skyum, aftægtsmand 
~Dorthe Kirstine Hermansen, 72 år, født i Rær, aftægtskone 
Folketælling 1921, Kjelstrup, 11. familie 
Søren Christian Madsen, født 1860 i Stagstrup, landmand 
Ãnne Margrethe Madsen, født 1860 i Hjardemål 
|-Martine Elise Madsen, født 1901 i sognet 
|-Anne Margrethe Madsen, født i sognet 
 
1931 skøde Hans Christian Jessen, 6c, 8f, 26a 
 
1932 skøde Anders Christian Jensen Dalgård 
1939 skøde do., 7d, 21a, - Carl Christensen 
1945 skøde do., 3h 
1947 skøde do., 6g - fra Johanne Marie Bach 
 
1949 skøde Otto Hundahl, 3h, 6c, 6g, 7d, 8f, 26a 
 
1949 skøde Axel Skårup Jensen, 3h, 6c, 6g, 7d, 8f ,26a 
nyt tingbogsblad 1974 6c  
 
Kjelstrup, ny matrikel no 6d 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 135 ( nyt regis ter fol. 429) 
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1856 skøde Poul Christian Christensen,  en udstykket parcel, matr. no 6d, hk. 0.0.1.1¼, fra sælger Christen Frederiksens gård 
 
1857 skøde Anders Frederiksen og Søren Hansen, samme parcel - skal bebygges 
 
1861 skøde Peder Christian Christensen, no 6d 
1870 skøde do, 1½ album, matr. no 16b, sælger H. R. Bille.forenes med 6d 
Folketælling 1880, Kjelstrup, et hus 
Peder Christian Christensen, 50 år født i Hjardemål., lever af agerbrug 
~Maren Christensen, 67 år, født i Hunstrup(ps.) 
Anne Sørensen Toft, 82 år, enke, født i Hjardemål, nyder ophold 
Realregister 1846-1970 fol. 429 . 6d hk 0.0.1.1¼, 16b hk 1½ album, 10b 0.0.1.½ (10b frasælges) 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Peder Christian Christensen, 60 år, født i Hjardemål, husmand 
~Maren Christensen, 77 år, født i Lild 
 
1903 skøde Christen Bojer Nielsen, 6d, 16b med bygninger 
 
1905 skøde Søren Christian Sørensen, samme ejendom, aftægt til sælger og hustru Kristiane Pedersen 
 
1916 skøde Peder Jensen, samme ejendom 
 
1918 skøde Carl Martinus Christensen, samme ejendom 
 
1921 skøde Martinus Jensen, samme ejendom 
1924 skøde Karen Marie Ibsen, 6d, 16b, 10b 
 
1926 adk Mads Pedersen Jensby ~med Karen Marie Ibsen, hans adkomst 
 
1929 skøde Anton Christian Andersen, 6d, 16b 
 
1945 skøde Herluf Nielsen,  samme ejendom 
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1951 skøde Else Kristine Nielsen født Bjerregård, 6d, 16b 
 
1951 skøde Jacob Nørgård Christensen, bager, samme ejendom 
nyt tingblad 1972, 6b 
 
Kjelstrup by, gård gl. no 8, ny matrikel no 7 Søndergård 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 7.2., ejer Henrik Juul til Lindbjerg, bruger Jens Ibsen 
matrikel 1664 hartkorn 7.2., ejer nu til Vestervig, bruger Jens Ibsen 
matrikel 1688 no 8, hartkorn 5.5.2.1., ejer Vestervig, før hartkorn 7.2., bruger Jens Larsen 
matrikel 1688b no 8, hartkorn 5.5.2.1., ejer von Pagelsen, bruger nu Lars Jensen 
matrikel 1688c no 8, hartkorn 5.5.2.1., ejer Nørtorp, bruger Lars Jensen 
1749, Nørtorps jordebog, hartkorn 5.5.2.1., bruger Lars Jensen 
Strøgods 1778 af no 8 bruger Mikkel Larsen hartkorn 5.5.0.0.  
hartkornsspecif ikation 1789 no 12, selvejer Lars Mikkelsen, hk. 5.4.0.0. 
hartkornsekstrakt 1820/39, ejer og bruger Niels Larsen, gl. hartkorn 5.4.0.0., ny matrikel no 7, hartkorn 3.7.3.1.  
Gården, der i dag ligger på Kjelstrupvej 10, som matrikel no 7a m.fl., hører til de udflyttede gårde, der oprindelig lå på Kjels trup Gade. Således ses af matrikelkort af 1840 at no 7 lå 
her som en trelænget gård med et ekstra hus. Stedet har nu no 7d, Kjelstrupvej 25. 
Gården blev udflyttet til s in mark 1848 og kaldtes herefter “Søndergaard”, velsagtens fordi den på det tidspunkt var den sydligste gård i Kjelstrup. 
 
I året 1664, hvor denne beretning om gården begynder, var gården ejet af Joachim Irgins til “Vestervig Kloster” og hans  arvinger. På det tidspunkt hed fæsteren Jens Ibsen, der 
imidlertid må være fraflyttet gården før 1665, hvor græsningen udlejes. Han omtales i tingbogen 1667 og 1675, men uden adresse, i forbindelse med en arvesag. Han var født i Ll. 
Hillerslev som søn af Ib Christensen, der døde 1646. 
Gården blev handlet 1686, hvor “Nørtorp”s ejer erhvervede den. Gårdens hartkorn var ved matriklen af 1688   
5 tdr. 5 skæpper. 2 fjerdingkar og 1 album. Den overgik til selvejer 1773, idet Nørtorp solgte den til  den hidtidige fæster i gården og dennes søn, nemlig Mikkel Larsen og Lars 
Mikkelsen. Mikkel Larsen var da 5. generation af slægten i samme gård. 3 generationer fulgte efter så i alt 8 generationer af samme slægt beboede gården fra 1664 - 1933. 
 
Fæstere: 
Lars Jensen omtales 1666 20.2. i Hillerslev Herreds Tingbog, som bruger af den ½ gård, hans søn Jens Larsen brugte den anden ½ gård. Der blev fremlagt et tingsidne af 6.12. 1665, 
hvori det bevidnes  at ejendommen blev brugt af Jens Larsen med sin far, der brugte den anden halvdel af gården også brugte  halvdels eng og ager til hø og græsning.  
1668 omtales Lars Jensen og sønnen igen, idet Anne Bolesdt, tjenende på Ullerupgård skylder “Jens Larsen, barnefødt i Kjelstrup, Lars Jensens søn ibid, for hendes rette barnefar at 
være”. 
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Vi kender ikke Lars Jensens kones navn, men hans 3 børn nævnes i tingbogen 1687: 
Christen Larsen, der boede i St. Hillerslev, hans bror    Tingbog 1687 12.10. 
 Jens Larsen i Kjels trup og søster 
 Anne Larsdatter gift med Torsten Terkildsen i Kjelstrup, hvis datter var gift med Peder Christensen i Kjelstrup. 
 
Jens Larsen, først fæster under Vestervig Kloster og fra 1686 under Nørtorp gods, som fæster af hele gården,  blev stævnet for Hillerslev Herredsting 1666, for manglende betaling 
for 1664 for brugen af ½ gård i Kjelstrup, der hidtil havde ligget øde. Den anden ½ gård blev brugt af hans far Lars Jensen. Jens Larsen vedgik at have brugt den ½ ødegårds eng og 
ager til hø og græsning i 1664 og at have lejet den for 1665 af Vestervig Klosters ejer. Han ville betale landgilde derfor til delefogeden. 1668 blev Jens Larsen indkaldt som vidne om 
4 ødegårde i Kjelstrup, der havde været øde i henhv. 1, 2, 3 og 12 år. Samme år skyldtes Jens Larsen “barnefødt i Kjelstrup, Lars Jensens søn ibd.” for at være barnefar til Anne 
Bolesdatters barn. Anne Bolesdt. tjente da på Ullerupgård. 
I årene 1689 - 1699 nævntes Jens Larsen som syns- og vurderingsmand og som vidne i en sag om korntransport til Norge, hvor Jens Larsen var bøjet (befalet) tillige med andre af 
Nørtorps hovbønder, til at transportere kornet til skibet.  
Jens Larsen døde 1705, begravet i Hillers lev, 81 år gl. “Sl. Jens Larsens hustru” blev begravet 1706, 68 år gl. 
Parret havde børnene: 
Maren Jensdt. født omkr. 1676, død 1714. Var gift med Jens Thomsen i Kjelstrup. 
Lars Jensen født 1680, der overtog  faderens fæste. 
 
Lars Jensen, fæstebonde under Nørtorp, har vel overtaget fæstet efter sin fars død. 
Han blev 1706 gift i Hillerslev kirke med Inger Mikkelsdatter født 1683 i Hillers lev, dt. af Mikkel Madsen og dennes 2. hustru Agnete Mortensdt. 
Lars Jensen og Inger Mikkelsdatter havde børnene: 
Jens Larsen født 17o7 
Mikkel Larsen født 1711, der senere overtog gården 
Søren Larsen født 1713 
Maren Larsdt. født 1715 
Mads Larsen født.1720, der blev bosiddende i Skovsted.~Birgit Nielsdt. Tousgård 
Agnete Larsdt. født 1723 blev g.m. Peder Christensen Vandet i Brund 
Else Larsdt. født 1726 
Anne Larsdt. født 1730 
Herudover fik parret 3 børn, der døde som små. 
Lars Larsen døde 1743,     Nørtorp 1743, hvori hans søskende nævnes 
Inger Mikkelsdt. døde 1756. 
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Selvejere: 
 
Mikkel Larsen overtog fæstet efter sin far. Han og sønnen Lars fik skøde på gården 1773.  
Mikkel Larsen blev gift i Hillerslev kirke 1751 med Maren Nielsdatter, født 1715, dt. af Niels Andersen og Maren Pedersdt. Overgaard i Kjelstrup. Parret f ik 2 børn, men kun sønnen 
Lars Mikkelsen født 1753 overlevede barneårene. 
Maren Nielsdt. døde i 1770 og Mikkel Larsen døde 1778. 
 
Lars Mikkelsen, blev eneejer af gården ved sin fars død. Gårdens hartkorn står anført 1823 som 5.4.0.0. Differensen på 0.1.2.1. på det oprindelige hk. er sandsynligvis solgt fra ml. 
1773 og 1802. 1804 erhvervede han tienden til gården og 1808 tilkøbte han en parcel hk. 1.2.0.2½ af justitsråd Marcussen til Ullerupgård. Han solgte gården 1812 til sin søn Niels 
Larsen imod aftægt for sig og sin hustru. 
Lars Mikkelsen blev gift 1774 i Hillers lev m Bodil Thomasdt. Overgaard, født 1750, dt af Thomas Andersen og Ellen Jensdt. Overgaard i Kjelstrup. 
Lars Mikkelsen og Bodil Thomasdt. havde børnene 
Mikkel Larsen født 1777, bosat i Kjelstrup. Gift l.g. m. Ane Pedersdt., 2. g. Anne Marie Jensdt. Kanstrup 
Maren Larsdt.føft 1779 blev g.m. Jens Christensen Munk i Brund 
Thomas Larsen født 1781 blev g.m. Karen Graversdt. og boede i Kielsgård 
Niels Larsen født 1784 blev g.m. Dorthe Graversdt. Parret overtog gården her.  
Herudover havde parret sønnen Jens født. 1786, død sm. år. og datteren 
Dorthe Larsdatter født 1787. 
Lars Mikkelsen døde 1813 og hans hustru 1815. 
folketælling, Kjelstrup 1787, 9. fm. 
Lars Mikkelsen, 34 år bonde og gårdbeboer 
~Bodil Thomasdt., 37 år 
|-Mikkel Larsen, 10 år 
|-Maren Larsdt. 8 år 
|-Thomas Larsen 6 år 
|-Niels Larsen 4 år 
en tjenestepige Karen Christensdt. 27 år 
enken Maren Larsdt. 72 år, fattig og skrøbelig, sad til huse 
Anne Larsdt. 57 år, ugift, ligeledes ussel og til huse.  
Ved folketælling 1801, 4 fm., havde parret 4 hjemmeværende børn, Maren, Thomas, Niels og Dorthe Larsdt., 13 år. 
 
Niels Larsen, der f ik skøde på gården 1812 tilkøbte en parcel af Ullerupgårds ufr i hovedgårdsjord, hk. 0.5.2.1/3. 
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Han f ik gården brandfors ikret 1835. Den bestod da af  
a. et stuehus i nord, 16 fag, 9 alen dyb, over og undertømmer var af fyrretræ. Murene dels klinede  og dels murede, Huset tækket m. strå, var indrettet med 3 stuer, kamre, køkken og 
bryggers. Over de 12 fag var loft. Der var  
 bilægger kakkelovn, skorsten og bageovn. 
b. et sønderhus 16 fag, 12 alen dyb. Fyrre over og undertømmer, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade,  
stald, fæhus og fåresti. 
c. et hus på 8 fag, 12 al. dyb, opført i samme materialer, indrettet til lade og vognhus. 
1847 mageskif tede han en parcel af hk. 1.2.0.2.½ med no 11a i Kjelstrup af hk. 1.5.3.½ med Jens Frostholm 
Samme år solgte Niels Larsen gården til sin søn Lars Nielsen. 
Niels Larsen blev gift 1813 i Hillerslev med Dorthea Graversdt. født 1780, dt. af Gravers Nielsen og Kirsten Christensdt. i Kielsgård. 
Niels Larsen og Dorthea Graversdt. f ik børnene 
Bodil Nielsdt. født 1814 
Kirsten Nielsdt.født 1817 
Lars Nielsen født 1820. Han overtog gården. 
Ane Nielsdt. født 1823, død som lille. 
Ved Folketællingen 1834 var de 3 børn hjemmeboende, desuden tjenestekarlen Lars Mikkelsen 37 år og en plejesøn Jens Jensen Krogh på 7 år. Ved Folketællingen 1845 var kun 
sønnen Lars hjemme samt plejesønnen Jens Jensen og en plejedatter Maren Jensdt. på 23 år. 
Ved Folketællingen 1845 var sønnen Lars Nielsen hjemme 
tillige 2 plejebørn Jens Jensen 18 år, født i sognet 
Maren Jensdt., 23 år, født i sognet 
 
Lars Nielsen fik 1847 skøde på gården af gl. hk. 5.4.0.0. nye hk. 3.7.1.1. og parcellerne af nye hk. 1.5.3.1, der var forenet med gården. Desuden gårdens tiender, besætning, ind- og 
udbo. 
En del af gårdens jord, no 7c af hk. 0.6.3.2.¼ blev overført samme år til selvstændig matrikulering, men stadig med Lars Nielsen som ejer, indtil 1893, hvor det blev solgt, nu m. 
bygninger, til sønnen Niels Larsens enke Bodil Kirstine Jensdt..(nu Jenny Bjerregårds gård). 
1848 blev brandforsikringen af 1835 aflyst “da Gaarden er nedrevet og udflyttet og påny opført saaledes”: 
a. et stuehus i nord 22 fag, 10½ alen dyb, fyrre overtømmer, grundmuret, loft over 22 fag og stråtag. Indrettet til storstue, gang, dagligstue, køkken, bryggers med skorsten og 
tørveplads. 
b. Søndre hus, 16 fag, 12 al. dyb, fyrre overtømmer, grundmur og stråtag. Indrettet til vognhus og lade. 
c. Østre hus 17 fag, 9 1/3 al. dyb. Fyrre overtømmer, grundmur. Loft over 17 fag og stråtag. Indrettet til hestestald, brøndhus, fæstald og fåresti. - 1856 blev brandforsikringen 
ændret, idet der var tilbygget 
d. Et vesterhus på 14 fag, 12½ alen dyb, grundmur og stråtag. Indrettet til lade.  
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e. Et hus norden for gården på 8 fag, 6 alen dyb, fyrre over og undertømmer, bindingsværk og stråtag. Indrettet   
bl. a. til tørvehus.  
I årene 1848 - 1878 tilkøbte Lars Nielsen en del parceller, bl.a. 1848 no. 11d af Jens Frostholms gård, der var blevet nedrevet 1847 og jorden frasolgt. Lars Nielsen købte også lodder 
i Brund og Kjelstrup, lejede 1886 en englod af Peder Hundahl i Kjelstrup for 50 år, ligesom han solgte nogle få lodder. Ved at udflytte gården til marken og ved de handler Lars 
Nielsen og tidligere hans far havde foretaget, blev der efterhånden rettet op på den lidt uhensigtsmæss ige jordfordeling af Kjelstrup bys jorder, der var sket 1798, som følge af 
forordningen om udskiftningen af jordfællesskabet, hvis formål var at gøre landbrugsdriften mere rentabel ved at samle bøndernes agre til større enheder. Tidligere havde hver 
bonde, undtagen enestedsgårdene, sine agre i den fælles bymark, der var inddelt i indmarks og udmarksjord, som igen var opdelt i en række fald efter jordens kvalitet. Da hver bonde 
skulle have andel i god jord og mindre god jord, indmarks- og udmarksjord, kunne det resultere i at bønderne kunne have mange agre, spredt ud over bymarken. Gården her havde v. 
udskiftningen fået sin jord fordelt på 3 marker og et engstykke, udover gårdstedet på Gaden. Især ved købet af matr. no 11a og d fik gården en langt bedre arondering. 
Ved Folketællingen 1860 boede parret i gården med børnene Mikkel, Dorthe og Niels. Dorthe Graversdt. boede hos sin søn, enke og 80 år 
3 tjenestefolk: Peder Poulsen 56 år, gift, født i sognet 
Niels Nielsen 23 år, født i sognet 
Anne Sørensen 18 år, født i Østerild 
1893  solgte Lars Nielsen gården til sønnen Christen Larsen.  
Lars Nielsen blev g. 1850 i Hillers lev kirke med Ane Mikkelsdt., født 1825 i Kjelstrup, dt. af Mikkel Larsen, søn af Lars Mikkelsen her gården, og Ane Marie Jensdt. Kanstrup. 
Lars Nielsen og Ane Mikkelsdt. fik børnene: 
Niels Larsen født 1851 
Mikkel Larsen født 1858 
Dorthe Larsdt. født 1855 
Dorthe Larsdt. født 1857 
Christen Larsen født 1862 
Ane Larsen født 1863 
Christen Larsen født 1867, der overtog gården. 
Lars Nielsen hustru Ane Mikkelsdt. døde 1882 
Ved Folketællingen 1890 i Kjelstrup, boede Lars Nielsen, 69 år, som enkemand i gården. Hans søn Niels Larsen, 38 år, g.m. Bodil Kirstine Jensen 33 år, født i V. Vandet. Christen 
Larsen, Lars Nielsens søn 22 år, samt en tjenestekarl og 2 logerende, skræddere. 
 
Christen Larsen fik 1893 skøde på gården i Kjelstrup m. bygninger og jorder, matr. no 7a hk. 3.0.1.1., no 11a hk 1.5.3.½, der begge udgjorde hovedparcellen, tillige m. anpart 
kongekorn og kirketiende og kvægtiende til no. 7a, kirkekorn og kvægtiende til no. 11a, parcellerne 7d hk 0.0.1.¼, 11d hk 0.5.0.1 ¾ m. kirkekorn og kvægtiende, no. 8e hk 0.0.1.¾ 
m. tiende og no 2c af Kanstrupgård hk. 2 ¾ album m. tiende, no 10b i Brund hk 0.3.2.1¾ m. tiende og no 2b i Brund hk 0.2.1.1½ m. kongetiende, no 11h i Kjelstrup hk 1 ¾ alb. m. 
tiendeanpart, 14p i Kjelstrup hk 0.0.1.0. m. tiendeanp. Hans far skulle have ophold og beboelse i gården ansat til en årlig værdi af 350 kr. Købesummen var 40.000 kr., berigtiget ved 
overtagelse af kreditforeningslån 33000 kr., 5000 kr. som forskud på fædrene og mødrene arv og 2000 kr. udbetalt kontant. 
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Christen Larsen solgte nogle få parceller fra gården indtil 1933, da han solgte gården til Alfred Dalgaard. 
Christen Larsen blev gift 1890 i Hillerslev  med Anine Kristensen født 1862 i Kortegård, dt. af Kristen Nielsen og Else Jensdt. 
Christen Larsen og Anine Kristensen fik børnene:* 
Ane Mikkelsen Larsen f. 1891, senere sygeplejerske, ugift. 
Laurine Larsen født 1896 blev 1922 g.m. Kris ten Krog, bosat i Hov. 
Dorthea Larsen blev g.m. Niels Bertelsen, bosat i Skinnerup 
Else Larsen blev g.m. Peter Nielsen, bosat i Hovsør. 
Herdis Larsen blev g.m. Lars Jensen, bosat i Hunstrup 
Kirstine Larsen blev g.m. Kristian Sixhøj, bosat i Hillerslev. 
1933 f lyttede Christen Larsen og Anine til Hunstrup og gården  “Søndergård” blev solgt til 
 
Alfred og Anna Dalgård,* der kom fra henholdsvis Hovsør og Hunstrup.  
Der var 4 børn i ægteskabet 
Else, der blev gift med Evald Pedersen fra Kjelstrup, Kanstrupvej 24 
Karen, der bor i Hørsholm,  
Ellen i Hjørring og 
Knud er dyrlæge i Birkerød. 
Alfred Dalgård døde 1973, og Anna Dalgård flyttede 1975 til Hillerslev, hvor hun døde 1993.  Indtil gården blev solgt 1983 blev den passet af  svigersønnen og stuehuset 
lejet ud. 
Jørgen Karlshøj og Inge Helleberg *overtog gården 1983 
 
* gården og familierne er nærmere beskrevet i “Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne” bind 3,1999. v. Niels Nørgård. 
 
Gård i Kjelstrup matrikel no 7c m.fl. 
Adresse 2003, Leopardvej 34 
Jorden til no 7c i Kjelstrup kommer fra “Søndergård”, der oprindelig lå på Kjelstrup gade, men blev nedrevet og udflyttet i 1848, ejet af Lars Nielsen.  No 7c blev selvstændig 
matrikuleret 1847,men stadig med Lars Nielsen som ejer. Det er ikke muligt at se, hvornår no 7c blev bebygget, da der ikke er taget lån i ejendommen før 1893. Måske opført af de 
gamle materialer fra den nedrevne gård i 1848?. På Folketællings listen 1860 står Lars Nielsen opført på samme side som 7c`naboer, så man må formode, at han bebor denne 
ejendom. På Folketællingen 1880 og 1890 står han dog anført under den anden gård. 
Lars Nielsens svigerdatter overtager ejendommen 7c i 1893, hun er da enke, men bliver gift m Niels Chr. Poulsen, der 1915 tilkøber et par parceller og har gården til 1935. Herefter 
skifter ejerne hurtigt efter hinanden. Chr. Bjerregaard f ik skøde 1943. Jenny Bjerregaard beboedeendnu 1999 gården, mens jordenvar udlejet. 
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Realregister til skøde og panteregister, Hillers lev sogn 1845-1970 fol. 523, matrikel no 7c hartkorn 0.6.3.2.¼, 7f hk 0.0.3.2¼, 14p hk 0.0.1.0. (7h,i,k frasælges, 7f,14p underlagt 7c), 
6i 2 album, 8m ¾album, 1e 0.0.2.2., Kløv 7b 0.1.2.¼ 
1847 skøde Lars Nielsen, 7c i Kjels trup, hk 0.6.3.2¼ - fra sin far Niels Larsen 
1893 skøde Bodil Kirstine Jensen, Niels Larsens enke, samme ejendom 
 
1915 adk. Niels Chr. Poulsen, ~ med Bodil Kirstine Jensen, samme ejendom 
1915 skøde do., 7f, 14p - fra Chr. Larsen 
Folketælling Kjelstrup 1921, landbrug 
Niels Poulsen, født 1867 i Hunstrup 
~Kirstine Poulsen, født 1857 i Vandet 
Niels Lassen,ugift, født 1892 i Hillerslev 
 
1935 skøde Niels Holm 7c, 7f, 14p 
 
1941 skøde Chr. Erhard Lauritsen, samme ejendom 
 
1942 skøde Chr. Bang Thøgersen 
 
1942 skøde Theodor Pedersen og Chr. Christensen 
 
1943 sksøde Jens Albert Frøkjær Andersen 
1944 skøde do.., no 7b Kløv - fra Anders Thøgersen Christensen 
 
1943 skøde Christen Bjerregård Madsen, samme ejendom 
1960 skøde do., 6i - fra Richard Steensgård 
1960 skøde do., 8n - fra Carl Sunesen 
1960 skøde do., 11 - Fra Viggo Møller.  
“DANSKE LANDMÆND OG DERES indsats”: 
“Madsen, Chr. Bjerregaard. Gdr. Kjelstrup pr. Thisted. Født 28. November 1912 i Ræer. Søn af Gdr. Niels Bjerregaard Madsen, Gift med Jenny Madsen, født Frøkjær Andersen, født 
27. Marts 1910 i Bjerre, Datter af Gdr. Karl Andersen, Bjerre. Gaarden er opført 1895 og blev i 1943 overtaget af Bjerregaard Madsen. Der er opdyrket 32 Tdr. Land. Ejendomsskyld 
Kr. 23.000, Grundskyld Kr. ca. 14.000. Besdætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 6 Køer, 10 Ungkvæg og 3 Svin, og er nu 2 Heste, 12 Køer, 15 Ungkvæg og 30 Svin. 
Bjerregaard Madsen er uddannet ved Landbruget. Er Formand for Vigsø Skytteforening. 
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Kjelstrup, matrikel no 7d, 21a 
Realregister 1846-1970 fol. 527, matrikel 7d hartkorn 0.0.1.¼, 21a hartkorn 0.0.1.2½ -overført 1939 til matr. 6c 
 
1905 skøde Jens Christian Poulsen, 7d med bygninger - fra Christian Larsen (Søndergård) 
Folketælling Kjelstrup 1921 - landbrug 
Jens Chr. Poulsen, født 1853 Sennels 
~Else Katrine Poulsen, født 1850 i sognet  
1935 adk. Else født Pedersen, enken, iflg. skifte 7d, 21a 
 
1935 skøde Carl Christensen 7d, 21a 
se videre matr. 6c 
 
Kjelstrup gl. skole, matrikel no 7e 
Realregister 1845-1970 fol. 525, matrikel no 7e hartkorn 0.0.1.1./ 2335m², 7g hartkorn 0.0.2¼ (solgt 1962) 
1902 skøde Hillerslev/Kåstrup kommune, 7e 
1945 skøde do., 7g 
 
1961 skøde Viggo Spangberg Poulsen, lærer, 7e, 7g. 
nyt tingbogsblad 7e 
 
Kjelstrup by, del af gl. matr ikel no 10  hartkorn 3.0.3.0. ny matrikel no 8a Stensgård 
matrikel 1664 hartkorn 5.6.->2.4., ejer Frederik von  Arendorff, bruger Anders Christensen (Momtoft) 
DØV 1678: fordærvet af sandflugt, hartkorn nedsat til 2.4. 
DØV 1680, haetkorn nedsat fra 5.6. til 2.4., bruger Anders Christensen, efter matr iklen Anders Jensen 
matrikel 1688 no 10 hartkorn 3.0.3.0., ejer Sivert Brochenhus, bruger Anders Mikkelsen 
tilkøbt 1685 til Ullerupgård, hartkorn 3.0.3.0., bruger Jens Thomsen 
matrikel 1688b no 10, hartkorn 3.0.3.0. ejer Lelius, bruger Jens Thomsen 
matrikel 1688c no 10, hartkorn 3.0.3.0. ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Anders Nielsen og Jens Thomsen 
(NB. 1688c (også no 10), hk. 4.2.1.2., der i mtr. 1688 a og b = no 12, bruger Peder Salmansen) 
1746 jordebog Sdr. Ullerupgård, no 10, artkorn 3.0.3.0., bruger Palle Pedersen, der 1778 bruger hartkorn 0.1.3.1 af no 2 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, bruger Peder Nielsen ( bruger 0.0.3.1. af no 9 ) 
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hartkornsspecif ikation 1789 no 7, hartkorn 3.1.2.1. (= denne del af gl. no 10 + del af no 9), ejer Ullerupgård, bruger Niels Pedersen 
hartkornsekstrakt 1820/39, ejer og bruger Christen Simonsen Svingel, gl. hartkorn 3.1.2.1, ny matrikel no 8, hartkorn. 3.0.2.1½ 
Efter udflytning af gården 1854 (nuværende Stensgård) matrikel no 6b med underlagt no 8a.  
Adr. Ålborgvej, siden Leopardvej 38 (vejnavn ændret). 
  
matr.1664 Anders Christensen Momtoft   Tingbog  1666-1675, identisk m. Anders Christensen Momtft, nævnt u. no 7 - se der. 
Tingbog 1667 13.1., fører Anders Christensen Momtoft vidner på at han har betalt alle månedsskatter af den ½ gård han påbor og har fæstet af Frederik von Ahrendorf. Angående 
den ½ gård,  han tidligere havde fæstet af Vestervig Kloster, han fremlægger kvitter ing  af 1666, 2 rdl. for skat fra Mikkel Langballe i Nykøbing ( amtsskriverer) 
Tingbog 1683: Anders Christensen i Kjelstrup fremlægger, på sin husbond, Sivert Brochehuses befaling en missive om, at Anders Mikelsen i Kjelstrup har bortlejet størstedelen af 
sin gårds kornsæd, og at gården derefter anses som øde, så skatterne ikke kan udredes. Det forbydes alle at høste nogen sæd. Anders Mikkelsen skal selv hjemføre  kornet til s in gård 
og udtære det der.  
 
matr.1688 Anders Mikkelsen 27  Tingbog 1683-1686, se ovenfor 
  ~Kirstine Andersdt. 33 
  ~Maren Pedersdt. 
 
U1719 f.19 Jens Thomsen 64 Kjelstrup   U1743.2/139 (arvinger ikke nævnt, Tingbog 1700  far Thomas Jensen 
  ~Maren Jensdt. 76 Kjelstrup U1714.2/9   far Jens Larsen 
  |-Maren Jensdt. 05 
  |-Dorthe Jenst. 08 
  e. Dorthe Pedersdt. 90 
Jens Thomsens fæstebrev er indført i Ulllerupgårds fæsteprotokol 1719 i overensstemmelse med forordningen dette år, der påbød godsejerne at indføre fæstebreve i protokol. Han 
har imidlertid haft fæste på gården før denne dato. Allerede 1685 står han opført som bruger af gården. Iflg. fæstebrevet må han beholde fæstet sin livs tid, så længe han i rette tid 
betaler alle kongelige påbudte skatter og yder sin årlige landgilde 3 tønder byg og 2 tønder aur og dyrket jorden forsvarlig og holder den opsatte lade og stald  
forsvarlig vedlige. “ Og så snart Krigen får ende opsætter han på samme Gård et forsvarligt nyt Ralingshus, saa den ganske Gård efter Fredens  slutning kan stå for fuld syn” 
Jens Thomsen skal desuden yde pligtarbejde for ejeren, årlig 4 dage ved markarbejde og 2 dage ved høbjergning og høst med ful læs (heste, vogn og folk), 1 dag age korn i høsten, 1 
dag age møj, 1 dag blande møj, 1 dag hente tørv og 2 dage age korn til stranden. 
 
matr. 1688c Anders Nielsen ( i gl. no 4?/ ny matr. no 13) 
 
U1743 f.94 Jens Mikkelsen Hedegård †  Tingstrup 16 Sennels  U1749.2/159 “Sennels sogn 1660-1949”  farMikkel Villadsen 
  ~Kirsten Christensdt.(Hedegård)  Sennels U1747.2/154   far C.Christensen Hvas 
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  |-Poul Jensen, ældste  Sennels 
  |-Mikkel Jensen, † 1788 Thisted 25 Sennels 
  |-Christen Jensen 28 Sennels 
  |-Jens 30 Sennels 
  |-Inger Jensdt. i Kjelstrup Sennels 
  |-Karen Jensdt.~Christen Jensen Sennels  Irup 1787 
             i Øster Hørdum 
Jens Mikkelsen Hedegård kom fra Hedegård i Sennels, som han havde i fæste efter sin far, flyttede siden til et hus i Sennels og derfra til en anden gård i Sennels, som han frasagde 
sig 1738. I Kjelstrup skal han if lg. sit fæstebrev gøre arbejde til Ullerupgård i lighed med de andre tjenere, der ikke yder dagligt hoveri og betlae 9 rdl. i landgilde. 
Jens Hedegård døde 1749 i Tingstrup, hvor han var tjenestekarl hos ullerupgårdbonden Anders Christensen Vestergård. Kirksten Christensdt. døde i Kjelstrup 1747.  Året før havde 
hun opladt gården til Palle Pedersen, undtagen ralingshuet og laden. Det er bemærkelsesværdigt at det er hende og ikke Jens Mikkelsen, der oplader gården, mon Jens Mikkelsen er 
fraflyttet gården  eller måske umyndiggjort før 1746? 
  
U1746 f.97 Palle Pedersen 11 Kjelstrup  K1726/197                Kirsten Hegård opl.  far P Hansen  
  ~Dorthe Pedersdt. 11 Hillerslev 
  |-Christen Pallesen ~Anne Marie 53 her 
           Jensdt., i gl. grd no 2 
  |-Peder Pallesen ~Maren Larsdt. 39 
            i et smedehus, Kjelstrup 
Ved fæsteovertagelsen havde Palle Pedersen et smedehus i Kjelstrup. Stedet her havde Kirsten Heegård. opladt til ham,  men ralingshuset, gårdsstedet og jorden laden står på er ikke 
med i fæstet ( det får han dog efter Kirsten Hedegårds død). 1764 bytter Palle Pedersen ejendom med Peder Nielsen Skinnerup, der kom fra gård no 2. se der 
 
U1764 f. 191 Peder Nielsen Skinnerup 32 Skinnerup  U1790.4/16,1733.2/37,1760.2/192 Palle Pedersen opladt.-  Far Niels Thomsen 
       + 0.0.3.1. han har i forvejen 
  ~Ellen Nielsdt. 20 Kjelstrup    far N.Andersen 
  |-Niels Pedersen, her i gården 56 
  |-Thomas Pedersen i Sennels~ 61  U1790.4/24 
           ~Christiane Christensdt.  
nu hk. 3.1.2.1. -  Parret kommer fra gl. no 2 (ny matr. no 1) 
Ved folketælling 1787, 4. familie bor parret med  de to sønner, begge ugifte, desuden konens bror Anders Nielsen, en stakkel,  67 år gl., en tjenestepige Sidsel Christensdt. 33 år, 
ugift og en tjenestedreng Anders Christensen 16 år gl. 
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U1785 f.318 Niels Pedersen † 1806 56 her   U1790.4/24 hans far hk. 3.1.2.1. 
  ~Sidsel Jensdt. 54 
Ved Folketællingen 1801, 3.fm.,  bor Niels Pedersen, ugift sammen med sin mor Ellen Nielsdt.,der er blind og sengeliggende. 
Tjenestepigen Sidsel Jensdt. er stadig i gården, desuden en tjenestedreng  Jens Christensen 16 år. 
Niels Pedersen giftede sig 1805 med Sidsel Jensdt., men døde året efter og enken giftede sig med Christen Simonsen Svingel, der 1807 fik skøde på gården. 
 
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 145, hk. 3.1.2.1. og parcel no 22 af Ullerupgård hk. 1.1.0.0. 
1807 skøde til Christen Simonsen Svingel 73 Sennels   Peder Nielsen S Jensen Svingel, Hov   
  ~Sidsel Jensdt. - se ovenfor .  
Christen Svingel får skøde på gården og parcellen, besætning m.v. sælger P. Marcussen til Ullerupgård 
Ved Folketællingen 1834 og 1845 bestod familien af: 
Christen Svingel, 61 år 
~1823 Ellen Thomasdt. 07 Sennels 
|-Maren Christensdt. 29 
og (1834: Søren Jensen Krog i søns sted - 14 år 
Gårdens bygninger blev brandfors ikret 1807, efter Christen Svingel havde købt den af Ullerupgårds ejer  og bestod af et stuehus i syd, 13 fag med 2 stuer, kamre m.v., opført med 
klinede vægge og stråtag. Et Østerhus på 13 fag til lade, stald og fæhus og et Nordre hus på 7 fag, indrettet til fåresti, vogn- og materialehus. 
Herudover ejede Chr. Svingel gl.  hk. 1.1.0.0., ny no 9 hk. 0.7.1.2¼ af Ullerupgårds hovedgårds jord. 
 
1848 skøde* Anders Christian Jensen af Korsø, Hjardemål 
  ~Maren Christensen Svingel 29 her 
* fra sin svigerfar på ovennævnte ejendom, gården i Kjelstrup, gl.hk 3.1.3.1. nye hk 3.0.2.1½ og parcellen af gl. hk. 1.1., nye o.7.1.2¼.  
1854 skøde do., parcel no 6b, hk. 1.2.0.0. - mageskifteskøde fra Chr. Frederiksen 
1854 skøde do., parcel no 10b hk. 0.3.2.1¾ fra sæslger Thomas Christensens udstykkede gård 
Hovedgårds jorden blev frasolgt 1853. 1854 frasolgte han en del af jorden og f lyttede  gården til den sydlige del af Kjelstrup, hvor en del af gårdens jorder lå, han mageskiftede et 
areal og opbyggede gården på matr. no 6b, der lå i forbindelse med hans egen jord ved Ålborgvej. 
Det gamle gårdssted har i dag matr. no 8f på hjørnet af Kjelstrupvej og Kielsgårdsvej.  
Den nye gård bestod af stuehuset i nord på 18 fag., bredde  11 alen med fyrretømmer og grundmur, loft over de 15 fag, stråtækket og indrettet til storstue, gang, dagligstue, 
sovekammer, køkken og bryggers med skorsten, ovn og tørveplads.- Sønderhuset på 18 fag 12½ alen dyb, fyrre overtømmer og grundmur med loft over  4 fag, stråtækket, indrettet 
til vognhus, fåresti og lade.- Et vestre hus med 12 fag og 9 alen dyb, fyrretømmer og grundmur, loft over hele huset og stråtæket. Indrettet til heste og fæstald. Samtidig aflyses 
forsikringen på den gamle gård “Christen Simonsens gård i Kjelstrup by, da gården er udflyttet. 
Anders Christian Jensen - også kaldet Svingel - klarede imidlertid ikke s ine økonomiske forpligtelser og  
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gården blev afhændet v. købekontrakt 1861 til Anne Jensdt., Peder Skrivers frasepererede hustru, der havde pant i ejendommen. Anders Chr. Jensen må imidlertid være fraflyttet 
gården før 1860, da han ikke figurerer på Folketællingen dette år. 
folketælling 1860, Kjelstrup, en gård 
Anne Jensdt., 58 år, fraskilt, født i Skyum, gårdejerinde 
Frederikke Vilhelmine Jensen 4 år, født i Skinnerup, plejedt. 
Karen Marie Jensen, 24 år, født i Hjardemål, tjenestepige 
 
Ejerliste fra 1860.skøde og panteregister 1823-46, fol. 390:  
1860 købek Poul Christian Nielsen, matr. no 8a hk.0.7.0.1¼ 8d ¾ album,6b 1.2.0.¾ fra Anne Jensdt. 
1862 skøde do., forannævnte hartkorn, fra skifteretten 
 
1864 skøde Lars Peter Larsen (Hamborg) samme gård 
1868 skøde do.matr. 16d i Skovsted hk. 0.1.2.¼ -  fra Laura K. Springborg ( parcellen sælges igen) 
1873 skøde do., lodden 16d i Kjes lstrup hk. 0.0.1.1½ - fra H. R. Bille 
 
1877 skøde Albinus Fjeldgård, 8a, 6b, 16d, 8d. 
Ved folketæling 1880, Kjelstrup 2. famile, en gård med 2 familier: 
Albinus Fjeldgård, 65 år, f. i Sæby?, gårdejer 
~Grethe Lund, 62 år, født. i Gøttrup 
|-Anton Carl Ferdinand Fjeldgård, 30 år, født i Thisted  
~Anne Marie Olesen, 25 år, født i Vesløs 
|-Albinus Fjeldgård, under 1 år, født i Kjelstrup 
2 tjenestefolk Peders Sørensen 43 år, født i sognet og Poul Christin Olesen 20 år, født i Vesløs. 
 
1885 skøde J. Rysgård, samme gård 
 
1888 skøde Niels P. Fink, samme gård 
Folketælling Kjelstrup 1890, en gård 
Thomas Jensen Poulsen, 23 år, ugift, født i Hundborg, gårdbestyrer 
Christen Andersen, 34 år, ugift, født i Hundborg, tjenestekarl 
Anne Mikkelsen, 37 år, ugift, født i Sennels, husholder 
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1890 skøde Niels Stensgård, der kom fra “Stensgaard” i Hundborg 
 
1910 skøde  Anders Jensen Stensgård*, søn  
 
1918 skøde H.C. Madsen, gæstgiver og restauratør C. Larsen, sm ejendom 
 
1918 skøde Niels Peter Hove, no 8a, 6b. 
 
1919 skøde Christen Hilligsø Christensen, samme ejendom 
ps. ved Folketælling 1921 bor Christen Hilligsø stadig i Kjelstrup (hvilken ejendom?) 
Christen Hilligsø, født 1882 i Skjoldborg, hertil sognet 1919, landmand 
~Thora Hilligsø, født 1884 i Tilsted, hertil 1919 
|-Alfred Hilligsø, født 1911 i Nors, hertil 1919 
|-Helga Hilligsø, født 1914 i Nors, hertil 1919 
|-Anna Hilligsø, født 12915, hertil 1919 
|-Ester Hilligsø, født 1919 i sognet 
 
1920 skøde Anders Jensen Stensgård 
Folketælling, Kjelstrup 1921 
Anders Stensgård, født 1882 i Hundborg, her i kommunene 1917, sidste ophold i Hvidbjerg - landbruger 
~Marie Stensgård, født 1883 i Thisted, sidste ophold i Hvidbjerg 
|-Niels Stensgård, født 1912 i sognet 
|-Richard Stensgård, født 1913 i sognet 
|-Viggo Stensgård, født 1917? i sognet 
Marie Pedersen, født 1901 Øsløs, tjenestepige 
Frederik Hansen, født 1906 i Skårup, tjenestekarl  
 
1941 skøde  Ric hard Stensgård ~Emmy Margrethe født Nielsen, fra Hassing. 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Steensgård, Richardt, gdr. Kelstrup, født 2. juni 1913 i Hillers lev, søn af gdr. Anders Steensgård. Gift med Emmy Margrethe Steensgård, født Nielsen, datter af Martinus Nielsen, 
Hassing. Gårdens navn er !Stensgård”. Den har været i s lægtens eje fra 1890 og blev i 1875 opført. I 1939 overtog Steensgård gården. Dervar da opdyrket 50 tdr. land, det samme 
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som nu. Ejendomsskyld ca. kr. 40000, grundskyld kr. ca. 26000. Besætning var ved overtagelsen 4 heste, 10 køer, 22 ungkvæg og 30 svin, mod nu 6 hete, 13 køer, 25 ungkvæg og 50 
svin. Steensgård er uddannet ved landbruget. 
 
* Anders Jensen Stensgaard flyttede til “Borregård” på Thyholm, hvor han og hustruen Marie boede en kort tid og købte “Stensgaardd tilbage 1920. 
Familien og gården er nærmere beskrevet i “Lokalhistoriske skrifter for Hillers lev-Kåstrup sogne”  bind 3, 1999. 
I dag år 2001 bebos Stensgaard af murermester Erik Bak og Else Marie Bak. 
 
Kjelstrup matrikel no 8’l 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 538, matr. 8’l, hartkorn 2¾ album/ 978m² 
 
1925 skøde Søren Knakkergård Kanstrup - fra Søren Chr. Madsen 
 
1927 skøde Alfred Salmonsen 
 
1943 skøde Ingvard Pedersen Toft, købmand 
nyt tingbogsblad 1974 8’l 
 
Kjelstrup, gård gl.matrikel no 6 Overgård - opdelt i 2 gårde, ny matrikel. no 9, ny matrikel. no 10, fra 1876 no 9a m.fl. (incl. no 10a) 
kommissionsmatrikel 1661/62, en ødegård, hartkorn 18.4, uden ejer 
Ullerupgårds jordebog 1662, 2 gårde, der er øde, hk. 18.4. 
matr ikel 1664, samme hartkorn, ejer Karen Dyre til Ullerupgård, Lars Jensens øde, do 1677,1678 
DØV 1680, kongelig majestæts gods, bruger Lars Jensen, hartkorn nedsat fra 19.4. til 10.0. 
DØV 1683, hartkorn 10.0., fæstet med frihed 1682-1685, Lars Jensen  
Fortegnelse 1685, ødegårde tildømt kongelig majestæt: forrige Karen Dyres, bruger Lars Jensen, hartkorn 10.0. 
DØV 1688, kongelig majestæts gods udlagt til rytterhold, matrikel Kjelstrup no 6, hartkorn 10.4.1.2., bruger Peder Christensen og Peder Munk.  
matrikel 1688 no 6 hartkorn 10.4.1.2., ejerkongelig majestæt, bruger Peder Christensen 
matrikel 1688b no 6, hartkorn 10.4.1.2., bruger Peder Christensen Overgård 
Auktion 1716 over ryttergods, no 6, hartkorn 10.4.1.2., bruger Peder Christensen, før Lars Jensen. Solgt til Hr. Søren Madsen i Sennels 
matrikel 1688c ejer Jens Bone, bruger Christen og Jens Overgård 
1778 jordebog Ullerupgård, no 6. ½gård, hartkorn 5.2.0.2½, bruges af Thomas Overgård, ½ gård, hartkorn 5.2.0.2½, bruges af Jens Mogensen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 3, hartkorn 5.2.0.2.½, ejer Ullerupgård, bruger Anders Overgård, ½ bruges af Christen  Jensen Overgård 
hartkornsekstrakt 1820/39 ½ Overgård, hk. 5.2.0.2½, ejer og bruger Christen Overgård ny matr. no 9 hartkorn 4.5.2.2¾- nu Ole Christensen Bek  
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hartkornsekstrakt 1820/39 ½ Overgård, hk. 5.2.0.2.½, ejer og bruger Jens Overgård, ny matr. no 10 hartkorn 4.3.3.¾, nu Steffen Christensen Overgård 
 
matr.1664 Lars Jensen - en ødegård - måske Lars Jensen, der bruger gl. matr. no 8 ( ny matr. no 7) se der. 
 
1682   Peder Christensen Overgård† 1729 49 Skovsted   tingbog 1683-92   far Christen Bertelsen 
  ~Ellen Torstensdt. † 1735 53 Skovsted    farTorstenTerkildsen 
  |-Maren Pedersdt. Overgård  84 
            ~Niels Andersen, Kjelstrup  
  |-Christen Pedersen Overgård,  86 
           her ½ gård 
  |-Dorthe Pedersdt. Overgård~Peder 90 
           Christensen Tækker,Kjels trup 
  |-Torsten Pedersen Overgård 92 
  |-Jens Pedersen Overgård, her ½ grd 94 
  |-Helvig Pedersdt. Overgård  95 
                        ~ Lars Nielsen i Kjelstrup 
  |-Anne Pedersdt. Overgård 97 
           ~Anders Mikkelsen,Ll Hill.      
  |-Anders Pedersen Overgård 98 
Peder Christensen Overgård  var delefoged for det kgl. ryttergods og nævnes derfor flere gange i tingbogen.  
Tingbog 1683 blev Peder Christensen i Kjelstrup tilligemed hans søskende, Anne Christensdt. i Nørgård i Sennels, Maren og Else Christensdt. i Skovsted hos Steffen Christensen. 
Vidner udtaler at de 20.6. 1680 var i s l. Christen Bertelsens bo i Skovsted og registrerede boet, som ikke kunne strække til gælden nærmere end 90 sldl. Der er åbenbart ueninghed 
mellem søskendeflokken og deres bror Steffen Christensen i Skovsted - se der. 
1692 har Peder Christensen Skovsted (= Overgård) af Kjelstrup, delefoged for kgl. ryttergos, stævnet ryttwerne Henrik Elkjær og Frnds Suigefledt? ibd. for vold og overlast  de har 
øvet mod nævnte Peder Christensen Overgård. Vidnerne  vidner samstemmende at Peder Overgård har fået mange næveslag i ans igtet, hår rykket af og er blevet truet med at blive 
skudt.,  
herefter er de 2 fællesfæstere opstillet på hver ½ - 
 
A, ny matrikel no 10 
matr.1688c Jens Pedersen Overgård † 1760 94 her 
  ~Maren Christensdt. Damsgård,† 1738 94 (~Østr ild 1721) Ø1738  far C Mikkelsen  
  |-Ellen Jensdt. 27 
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  |-Margrethe Jensdt. 30 
  |- ? 35 
 
U1778,jb Jens Christensen Mogensen 21 U1783.1/227  
  e. Margrethe Jensdt. 30  U1790.4/19 
  |-Christen Jensen, overtager fæstet 61 U1790.4/19 
  |-Maren Jensdt. 55 
  |-Maren Damsgård~Mads Chrsen,Hill 60  U1797.4/178 
  |-Else Marie~Jens Thomsen, her i grd.69 
  |-Anne Jensdt. 72 
Ved folketælling 1787, 13. fm. bor “Jens Overgårds” enke  i gården,57 år, tillige med de ovennævnte børn 
og en tjenestekarl Anders Skammelsen 23 år 
 
U1787 f. 337 Christen Jensen Overgård, ugift 61 Kjelstrup U1790.4/19  hans far 
 
U1790 f.382 Jens Thomsen Overgård 58 Kjelstrup HH1821/296   Christen Jensen Overg. † 
  ~Else Marie Jensdt. 69 her  U1797.4/178 
  |-Jens Jensen 92 
  |-Ellen Jensdt. 93 
  |-Margreth Jensdt. 98 
Ved Folketællingen 1801, 1. familie, bor parret med børnene 
|-Jens Christensen,!, 9 år 
|-Ellen Jensdt., 8 år 
|-Grethe Jensdt., 3 år 
og konens mor Margrethe Jensdt. 
2 tjenestefolk, Jens Thomsen 27 år landsoldat, Evald Christensen 18 år 
Gårdens nye matrikel no 10.  
hartkornsekstrakt 1820/39: ejer Jens Overgård hk. 5.2.0.2½, ny matrikel no 10 hk. 4.3.3.¾ - nu Steffen Christensen Overgård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 141 
1804 skøde Jens Thomsen Overgård. fra justitsråd Marcussen t. Ullerupgård, hk. 4.7.2.½ ( pant i hk. 4.7.2.2.) 
1808 do do, fra P. Marcussen hk. 0.2.2.2.  
1810 do do hk. 1.0.1.1 2/3 fra Madame Larsen (= enke e. kbm. Larsen, Thisted (fra fol. 105) 
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1818 do do, hk. 0.1.2. fra Christen Larsen i Hillers lev og Jens Overgård i Skovsted  
 
1821 do Jens Christian Overgård, fra sin far: gården hk. 5.2.0.2½ med tiender, parcel no 4 af Peder Jensen Tanges gård i Brund hk. 0.0.1.2., no 2 af parcel no 4 af Thomas  
  Jespersens gård i Kjelstrup hk. 0.4.0.0., besætning med videre. (parcel hk. 0.4., solgt) 
1821 aftægtskontrakt mellem Jens Thomsen Overgård og søn Jens 
folketælling Kjelstrup 1834 og 1845: 
Jens Christian Ov ergård  gårdmand † o. 1835 09 her HH1835/368 
~Bodil Mikkelsdt.  07 i sognet 
|-Anne Marie Jensdt. 29 
|-Jens Jensen Overgård 31 
|-Ellen Jensdt.   33 
desuden 1834: Else Marie Jensdt. 64 år, enke og aftægtskone og 
(Mar)Grethe Marie Jensdt., husfaderens søster, der forsørges af ham 
og Anders Christensen Overgård, plejebarn 8 år 
og 2 tjenestefolk Maren Nielsdt. 20 år, Jens Jensen Smed 17 år. 
Bodil Mikkelsdt. ~2.g.: 
 
Steffen Christensen 06 Sundby, Mors 
|-Mikkel Steffensen 36 
|-Maren Steffensdt. 39 
|-Christen Steffensen 41 
|-Anne Steffensdt. 43 
herudover 1845: Søren Jensen (tjenestekarl?) 20 i sognet 
Ved Folketællingen 1860 boede parret med børnene Christen og Anne Steffensdt. samt 
|-Hans Steffensen 16 år 
|-Niels Steffensen 13 år 
|-Poul Steffensen 10 år 
|-Markus Steffensen 7 år. 
skøde og panteregister forts. fol. 292:  
1835 skifte † Jens Christian Jensen Overgård, adkomst for enken Bodil Mikkelsdt., stervboet 5.2.0.2½ 
1836 attest Steffen Christensen ~Bodil Mikkelsdt., hans adkomst 
tekst tabtgået 
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1852 afkald fra Jens Jensen i Skovsted for hustru Anne Marie Jensdts. fædrene arv 
1854 afkald fra Anders Christian Sørensen for hustrus fædrene arv 
1855 skøde Steffen Overgård, parcel no 10 2¼ album, sælger Lars Bisgård 
 
1860 skøde Lars Christian Christensen Svanborg, gården i Kjelstrup hk. 5.2.0.2½, matr. no 10 4.3.3.¾, 10o i Kåstrup 2¼ i Kåstrup /solgt fol. 457), af 10a er solgt 10b, 10c,10a, 
ialt 4.3.3.¾ (1876 sælges matr. 10a, hovedparcellen til 9a) 
 
B, ny matrikel no 9, 1876 underlægges hovedparcellen 10a 
 
matr.1688 Peder Munk 
 
matr.1688c Christen Pedersen Overgård † 1734 86    far P Christensen Overg. 
  ~Bodil Larsdt. Brogård,~1721,†1747 98 Kjelstrup    far L Andersen Brogrd.  
  |-Peder Christensen Overgård †1742 24 
  |-Lars Christensen Overgård i Nederg. 27 
         ~Karen Andersdt., Bennet Jensdt. 
  |-Dorthe Christensdt. Overgård ~ 32 
         Jens Pedersen Tækker, Kjelstrup 
 
U1778, jb Thomas Andersen Overgård † 1786 06  
  ~Bodil Larsdt. Brogård † 1747 98 se ovenfor  
  |-Christen Thomsen Overgård i Hov~ 40  U1790.4/30 
                        Else Chatrine Nielsdt. 
  |-Maren~Søren Thøgersen,Hundal 38 U1775.1/172 do 
  |-Peder i Sennels->Skovsted ~ 43   do 
                                 Dorthe Larsdt. 
  e. Ellen Jensdt. Overgård † 1801 27 Kjelstrup   do  far J Pedersen Overgård 
  |-Bodil Thomasdt.~Lars 50   do 
              Mikkelsen,Kjelstrup    do 
  |-Jens Thomsen 58   do 
  |-Anders Thomsen, overt, gården. 53 U1790.4/30 
  |-Christen Thomsen 65  U1790.4/30 



Hillerslev sogn, Kjelstrup 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 famileforhold    

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspecif icationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), og Kølbygård gods (K) “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 tek st er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på or iginalmaterialet 

66 

   
U1778 f.268 Anders Thomsen, ugift. 53 her U1790.4/30   
folketælling Kjelstrup 1787, 13. fm 
Anders Overgård 34 år, ugift, bonde og gårdbeboer 
Ellen Jensdt., hans mor, 61 år enke, gammel og svagelig 
Jens Overgprd, hans bror 28 år 
Christen Overgård, hans bror 
Maren Overgård, hans søster 
en tjenestedreng Christen Mikkelsen 13 år 
 
U1790 f.268 Christen Thomsen Overgård 65 her HH1835/416  hans bror Anders Thomsen † 
  ~Else Marie Nielsdt. Munk 60 Brund    far N.Jensen Munk 
Ved folketælling 1801 bor parret i gården med mandens mor Ellen Jensdt., der er døv og sengeliggende og 
3 tjenestefolk Thøger Sørensen 30 år, blev husmand i Brund (født Sennels 1771, far S. Thøgersen) 
Karen Nielsdt. 24 år 
Jens Pedersen 13 år. 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 142 
1804 skøde Christen Thomsen Overgård fra justitsråd Marcussen, hk. 4.7.1.0. 
1808 do do fra do, hk. 0.2.3.2½ 
1808 do do fra do, hk. 1.1.1.½ 
1818 do do fra Christen Larsen og Jens Overgård, parcel af forrige Peder Tanges gård i Brund no 5 hk. 0.1.2.1¼ - fra fol. 119 
 
1836 bevis at Ole Christensen Bek if lg. Christen Thomsen Overgårds testamente 1835 overtog boet efter Christen Thomsen Overgård og hustru uden skiftebehandling 
folketælling Kjelstrup 1834 og 1845: 
Ole Bech gårdmand 93 Sennels    far C Olesen Bech, Hov 
~Else Jensdt † o. 1836 96 
|-Else Marie Olesdt. 30 her 
|-Anne Olesdt.  32 
desuden aftægtsmand Christen Overgård 69 år(1834) 
Maren Jensdt. Krog, plejebarn 12 år (1834) 
|-Maren Olesdt. 35 
~Kirsten Nielsdt. 17 i sognet 
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|-Else Kirstine Olesen 37 
|-Dorthe Olesen 40 
1834, 3 tjenestefolk Christen Jensen 28 år, Maren Jensdt. 23 år, Jens Nørgård 20 år 
1836 skifte Ole Christensen Bechs hustru Else Jensdt., sikkerhed for børns arv i gård, hk. 5.2.0.2½ og parcel hk. 0.1.1.½ og parcel hk 0.1.1.1¼ 
? testam. Christen Thomsen Overgård - noget tekst tabtgået: a: ----, b: parcellen no 23 af Ullerupgård hk. 1.1.1½, c: parcel 0.2.3.2½, d: tiender, e: parcel af Peder Tanges gård 
i Brund hk. 0.1.2.1 ¼ ( e solgt fol. 120.  
1858 afkald fra Mads Nielsen i Sennels og Jens Christian Pedersen i Hillerslev for fædrene og mødrene arv. 
Ved folketælling1860, Kjelstrup i en gård, boede Ole Bek og hustruen Kirsten Nielsdt. med  børnen Else Kirstine, og Dorthe, samt  
|-Christiane Olesen 13 år 
|-Nicoline Olesen 6 år 
en plejesøn Niels Larsen 10 år, født i sognet 
Christen Pedersen 27 år, ugift, født i Hunstrup, tjenestekarl. 
 
1860 skøde Peder Christian Andersen, parcel no 23 af Ullerupgård hk. 1.1.1.½, ny no 8 hk. 0.7.0.1¼  
1860 do do, gård no 9 i Kjelstsrup, hk. 4.7.1.0. + parcel 0.2.3.2½, ialt  hk. 4.5.2.2¾ ny matr. no 9 
1867 do do., no 2g af Kanstrupgård hk. 2½ album - fra Jens Pedersen 
1867 do do, fra Søren Christian Jensen, no 28 hk. 0.0.1.1½   
fol. 455: 
1875 skifte Peder Christian Andersens hustru, Kristiane Olesen, , læst som sikkerhed for datter Else Krstine Pedersen Hundals arv matr. no 9 hk. 4.5.2.2¾, lod no 5 og 6 af 
Ullerupgårds mark., hk. 0.7.0.1¼ og 0.7.3.½ ( se Sennels reg. fol. 77) 
1876 skøde do., hovedparcel 10a i Kjelstrup, hk. 2.5.0.½ - fra Lars Chr. Christensen Svanborg 
1879 skøde do., no 7m i Kåstrup 2½ album- sælger Anne Marie Kirk 
Folketælling Kjelstup 1880, en gård 
Peder Hundal, 42 år, født i Hunstrup 
~Ãnne Marie Pedersen, 25 år, født i Sennels 
|-Else Kirstine Hundal, 10 år, født i Hillerslev 
|-Christian Pedersen Hundal, 3 år,  
|-Anne Pedersen Hundal, 1 år, 
Marie Christensen, 23 år, født i sognet, tjenestefolk 
Peder Klit Nielsen, 26 år, født i Hjardemål, tjenestefolk 
Peder Nielsen Christensen 19 år, født i sognet, tjenestefolk 
Clemmen Thomsen, 15 år, født i Sennels, tjenestefolk 
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Folketælling 1890, en gård 
Peder Christian Andersen, 52 år, født i Hunstrup, gårdejer 
Ãnne Marie Pedersen, 35 år, født i Sennels 
|-Else Kirstine Pedersen Hundahl, 20 år, født i sognet 
|-Christtian Pedersen Hundahl, 12 år, født i sognet 
|-Anne Pedersen Hundahl, 11 år, født i sognet 
|-Dorthe Pedersen Hundahl, 9 år, født i sognet 
|-Peder Pedersen Hundahl, 8 år 
|-Kirstine Pedersen Hundahl, 5 år 
|-Marie Pedersen Hundahl, 2 år 
Jens Peter Larsen, 30 år, ugift, født i Hunstrup, tjenestekarl 
Lars Christian Nielsen, 24 år, født i Hjardemål, tjenestekarl  
Realregister 1846-1970 fol. 438, matr. no 9a hk 2.7.2.0. 9b 0.5.3.2¼,9c 0.4.0.1, 9d 0.2.1.1¼,10a 2.5.0.½, 25d 1½ alb., 28a 0.0.1.½, 2g Kanstrupgård 2½ album, 28a 0.0.1.½, 4f 
0.7.2.2¼, 5m 1¼ alb.,6f 0.0.1.½ ( frasælges: 9b,c, d, g, h, i, k, l, m, 2g, 10d, 10f) 1960 udgør 9a inc l. 4k,5m,6f,10a,2d,28a 15ha 3918m² 
1905 adk Anne Marie Andersen født Pedersen, enken, 9a,10a,9b,9c,28a,25b, 2g 
 
1907 skøde Lars Jensen Koldkjær, samme ejendom 
1912 skøde do., 28a - fra Jens Poulsen 
 
1912 skøde Thylands udstykningsforening, 9a,b,c,d,f,g, 10a, 25d, 28a 
1912 skøde do., 4f - fra Niels Vestergård Hove 
 
1913 skøde Elise Jensine Eriksen født Overgård, 9a, 10a, 25d, 28a 
 
udat skøde Thomas Skovsted Thomsen, samme ejendom 
Folketælling 1921, Kjelstrup 
Thomas Skovsted, født 1872 i Vust, landmand 
~Grethe Skov sted, født 1882 i sognet 
|-Karen J. Thomsen Skovsted, født 1908 i sognet 
|-Thorvald T. Skov sted, født 1911 i sognet 
Christitan T. Skovsted, født 1917 i sognet 
Dorthe Pederen, født 1903 i sognet, tyende 
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Thomas Grav ersen Kielsgård, født 1847 i sognet, landmand, lever af sin formue 
~Maren Kielsgård, født 1847 i sognet 
1939 adk Grethe Thomsen Skovsted, enken if lg. skifte, 9a, 10a, 25d, 28a 
 
1939 skøde Thorvald Skovsted, 9a, 10a, 25d, 28a 
1946 skøde do., 5m,6f - fra Johanne Marie Bach 
1948 skøde do., 4k - fra Christen Nielsen Hove 
1974 nyt tingbogsblad 9a 
 
Kjelstrup, matrikel no 9b,c,i 
Realregister 1846-1970 fol 532a, matr. 9b hk. 0.5.3.2¼ 4ha3665m², 9i 0.0.2.1¾->0.0.2.2(² ændret v. jordfordeling) 1ha5050m², 8i 0.3.2.2½ 2ha 6750m² 
 
1913 skøde Lars Chr. Pedersen Bunch, no 9b,c, i. - fra Thylands udstykningsforening 
 
1917 skøde Clemmen Christensen Bojer, samme ejendom 
1919 skøde do., 8i - fra Chr. Kloster Bak 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Clemmen Bojer, født 1865 i Sennels, kom til sognet 1917 fra Sennels, landmand 
~Sine Bojer, født 1866 i Sennels 
|-Per Bojer, født 1978 Sennels 
|-Nikolaj Bojer, født 1878 i Sennels 
 
1939 skøde Nikolaj Bojer, 9b,c,i, 8i 
tingbog 1974 8i 
 
Kjelstrup, matrikel no 9e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 515, (nyt register fol. 442) 
 
1882 skøde Christen Peter Andersen, no 9e i Kjelstrup hk. 0.1.3. 1¼, me bygninger, - sælger Peder Christian Andersen Hundal  
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus -  
Christian Peter Andersen, 37 år, født i Østrild, jordbruger 
Ãnine Petrea Christensen, 32 år, født i sognet  
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|-Carl Peter Andersen, 8 år, født i sognet 
|-Kirstine Andersen, 6 år, født i sognet 
|-Maren Kirstine Andersen, 3 år, født i sognet 
Ved folketælling 1921, bor parret alene i ejendommen 
Realregister 1846-1970 fol. 442,  matr. 9e Kjelstrup hk 0.1.2.1¼ 2ha4725 
 
1924 skøde Jens Bjerg Jensen, samme ejendom 
1940 adk. Nikoline Jensen født Jensen, enken, samme ejendom if lg. skifte 
 
1940 skøde Svend Ingvard Christensen, murer, samme ejendom 
 
1947 skøde Poul Jensen Vrist, tømrer, 9e 
 
1966 skøde P. Bonnerup, 9e 
nyt tingbogsblad 1974 9e 
 
Kjelstrup matrikel 9f,g,m. 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 532, matr. 9f hk 0.0.3.0./7959m², 9g 0.2.1.1½/ 2ha 3909m², 9m 0.2.2.2/ 3ha 5830m², 8k 0.1.3.1² /1ha6200m², 5’l 0.2.2.1/ 2ha 5180m², Kløv 73 
0.0.2.½ /1ha 0970m².  
 
1913 skøde Lars Chr. Marius Christensen, 9f,g,m - fra Thylands Udstykningsforening 
1919 skøde do., 8k fra Christen Kloster Bak 
Folketælling Kjelstrup 1921, matr. 9g: 
Marius Christensen, født 1889 i Frøstrup, hertil sognet 1912, landmand 
Ãnna Christensen, født 1892 i Sennels 
|-Nelly Christensen, født 1913 i sognet 
|-Erna Christensen, født 1916 i sognet 
|Niels Christensen, født 1917 i sognet 
|-Christian Christensen, født 1918 i sognet 
|-Åge Christensen, født 1919 i sognet 
1930 skøde do., 5’l - fra Mikkel Larsen Jensen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
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Kristensen, Lars Chr. Marius, landmand, Kjelstrup, født 6. maj 1888 i Lild, søn af landmnd Chr. Larsen Kristensen, Frøstrup. Gifr med Anna Marie Kristensen, født Vestergård 7. 
januar 1893 i Sennels, datter af landmand og s lagter Niels Vestergård. Bygningerne er opført 1912, da Kristensen overtog dem, og der var dengang opdyrket 12 tdr. land mod nu 20 
tdr. land. Ejendomsskyld kr. 17000, grundskyld kr. 19199. Besætningen var ved overtagelsen 2 små heste, 3 køer, 3 ungkvæg og 2 svin, den er nu 3 heste, 9 køer, 8 ungkvæg og 40 
svin. Kristensen er uddannet ved landbruget. Har været i bestyrelsen for Hillers lev Husmandsforening i 25 år. Lars Chr. Kristensen begyndte i sin tid helt uden midler. 
 
1955 skøde Christian Vestergård Christensen, 9f,g,m,8k,5’l 
1970 skøde do., Kløv matr. no 70 - jordfordeling 
 
Kjelstrup, matrikel 9h m.fl. 
Realregister 1846-1970 fol. 530 matr. 9h hartkorn 1.2.2.2¼/ incl. 10g 61.742m², 4f 0.5.0.1¼ underlagt 3f 1.2.1.1¼ 10.2766m², 72 Kløv 0.0.2.½ /1ha 1030m² 
 
1913 skøde Jens Olesen Jensen, 9k, 10g - fra Thylands Udstykningsforening 
 
1920 skøde Christen Nørgård Christensen, 9k, 10g med bygninger 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Cristen N. Christensen, født 1879 i Lemvig landmand, hertil sognet 1920 fra Sennels 
~Marie Christensen, født1881, Jegindø, hertil 1920 fra Sennels 
|-Maren Christensen, født 1911 på Jegindø, hertil 1920 fra Sennels 
|-Niels Christensen, født 1914 på Jegindø, hertil 1920 fra Sennels 
|-Anna Christensen, født 1919 i Sennels 
1930 skøde do., 4f - fra Mikkel Larsen Jensen 
 
1950 skøde Niels Nørgård Christensen, søn, 9h, 10g, 4f 
1962 skøde do. 3f - fra Christian Kjær 
1970 skøde do. 72 Kløv, jordfordeling 
 
Kjelstrup, matrikel 9k m.fl. 
Realregister 1846-1970 fol. 529, matr. 9k hartkorn 0.0.2.1., 10f hk 1.0.1.1¼, 5c hk 0.5.0.½, 5d hk 0.0.3.2½ 
 
1913 skøde Lars Sørensen Jensen, 9k, 10f - fra Thylands Udstykningsforening 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Lars S. Jensen, født 1880 i Hvidbjerg, hertil sognet 1912 fra København 
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~Kirstine Jensen, født 1888 i Hundborg, hertil sognet 1914 fra Hundborg 
|-Karen Jensen, født 1915 her i sognet 
|-Karla Jensen, født 1918 her i sognet  
1930 skøde do., 5c, 5d - fra Mikkel Larsen Jensen 
1958 adk Inger Kirstine Jensen, enken, if lg. sksifte 
1966 adk. hendes arvinger. 
nyt tingbogsblad 9k 
 
Kjelstrup, matrikel no 10b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 456  ny register fol. 444 
 
1875 skøde Niels Christian Pedersen, snedker, lod no 10b i Kjelstrup hartkorn 0.0.1.¼. lodden er bebygget af køber - sælger Lars Svanborg  
Folketælling, Kjelstrup1880, et hus 
Niels Christian Pedersen, 80 år, født i Sennels - lever af agerbrug 
~Inger Marie Christensen, 57 år, født i Madsbøl 
Realregister 1846-1970 fol. 444, matr. 10b hk. 0.0.1.1¼/ 14ha 1397m² 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Inger Marie Christensen, 67 år, enke, født i Hjardemål, jordbruger 
1893 adk. Inger Marie Christensen, enken,  til blandt andet 10c med bygninger, if lg. skifte 
 
1894 skøde Thomas Christensen Harbo, samme ejendom 
 
1898 skøde Martin Thorsted, samme ejendom 
 
1902 skøde Peter Nikolaj Svendsen, samme ejendom (boligret til 10b Kjelstrup if lg. skøde på matr. 24 Hjardemål- udslettet 1918) 
 
1918 skøde Martinus Jensen, samme ejendom 
flere ejere, der ser ud til at bruge lodden ved siden af anden ejendom 
1955 sælges den til Hillerslev Kåstrup kommune og 1960 til Statens Klitvæsen. 
 
Kjelstrup, matrikel 10c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 457 ( nyt register fol. 445) 
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1875 skøde Niels Christian Christensen Hove, matr ikel no10c i Kjels trup hartkorn 1.6.1.2. og 10v i Kåstrup 2¼ album, 10c er bebygget af køber 
Folketælling Kjelstrup 1880 - hertil? 
Niels Christian Christensen, 47 år, født i Snejstrup, Jannerup, gårdejer 
~Anne Nielsdt., 40 år, født i Sjørring 
|-Jens Mathias Christensen, 16 år, født i Snejstrup 
|-Marie Christensen, 14 år, født i Snejstrup 
|-Martine Christensen, 10 år, født i Bedsted 
|-Niels Brogård Christensen, 5 år, født i Bedsted 
|-Christen Brogård Christensen, 2 år, født her i sognet 
 
1882 skøde Hillerslev/Kåstrup kommune, sm. ejendom med bygningr på 10c.Fatighus.* 
Realregister 1846-1970 fol. 445, matr. 10c Kjelstrup hk. 1.6.1.2. (10i, 10k frasolgt 1954, rest 10c 12ha 4524m² 
*Fattiggården 
Folketælling Kjelstrup 1890, Fattiggården 
Jeppe Larsen, 36 år, født i Hjardemål, bestyrer 
~Trine Marie Nielsen, 34 år, født i Sjørring 
|-Kirsten Larsen, 6 år, født i sognet 
|-Valdemar Larsen, 4 år, født i sognet 
|-Niels Møller Larsen, 3 år, født i sognet 
|-Anne Katrine Larsen, 2 år, født i sognet 
|-Petrea Kirstine Larsen. 1 år, født i sognet 
Marie Pedersen 20 år, født i sognet, tjenestepige 
 
Karen Pedersen, 43 år, ugift, født i sognet - under fattigforsørgelse 
Jens Christian Jensen, 8 år, født i Thisted - do 
Anine Pedersen, 9 år, født i sognet, do. 
Hansine Pedersen, 6 år, født i sognet, do. 
Anne Kirstine Olesen, 10 år, født i Østrild, do 
Anne Marie Olesen, 6 år, under fattigforsørgelse 
Thomas Andersen, 9 år, under fattigforsørgelse 
Mette Kirstine Jensen, 68 år, enke, født i Nors, under fattigforsørgelse 
Anne Pedersdt. Brusgård, 89 år, enke, født i sognet, do 
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Maren Katrine Nielsen, 72 år, ugift, født i sognet, do 
Karen Andreasdt., 69 år, enke, født i Skinnerup, do 
Jens Pedersen Kanstrup, 74 år, enke, født i sognet, do. 
Anders Nielsen Dalgård, 71 år, ugift, født i sognet, do, 
Johanne Marie Nielsdt., 77 år, enke, født i Sejerslev, do 
Karen Katrine Poulsen, 65 år, enke, født i sognet., doChristian Andersen Bådsgård, 78 år, enke, født i Rær, do. 
Christian Thøgersen, 88 år, enke, født i Tved, do 
Maren Christensen Svingel, 60 år, eneke, født i sognet. do. 
 
1914 skøde Martin Christian Sunesen, samme ejendom  med bygninger- i skødet er køber indgået på at lade det fra salget undtagne fattighus blive stående  2 år på ejendommen 
fra 1.4.1914, mod at kommunen til den tid bekoster huset nedbrudt. 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Martin Christian Sunesen, født 1889 i Hillerslev sogn, landmand 
~Hedvig Sunesen, født 1879 i Hillerslev sogn 
|-Magda Kjærgård, født 1904 i Hillerslev sogn 
Kjærgård Sunesen, født 1908 
|-Anker Sunesen, født 1911 
|-Marius Sunesen, født 1913 
|-Konrad Sunesen, født 1914 
|-Ester Sunesen, født 1915 
|-Dorthea Sunesen, født 1916 
|-Helga Sunesen, født 1917 
|-Johannes Sunesen, født 1919 
|-Hjalmer Sunesen, født 1920 
 
1925 skøde Knud Larsen Sunesen samme ejendom med bygninger 
 
1943 skøde Anton Chr. Ringgård, 10c  
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Ringgård, Anton Chr. gdr. Kjelstrup, født 14. december 1910 i Harboøre, søn af gdr. Chr. Ringgård. Gift med Anna Kristine Ringgård, født Villadsen 29. oktober 1912, datter af 
landmand Peter Villadsen. Ringgård overtog gården 1943, den er ombygget 1918 og der var i 1943 opdyrket 28 tdr. land, det samme som nu. Ejendomsskyld kr. 23400, grundskyld 
kr 14400. Ved overtagelsen var der 3 heste, 9 køer, 15 ungkvæg og 15 svin, mod nu 3 heste, 11 køer, 14 ungkvæg og 30 svin. Ringgård er uddannet landmand.  
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1948 sskøde Harald E. Hvelplund, 10c 
1951 skøde Holger Jensen Sø, 10c  
1952 skøde Poul Okholm Karlshøj, 
 
Gård i Kjelstrup gl. matrikel no 13, ny matrikel no 11a, 12a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 13.2., ejer Viborg skole, bruger Thomas Jensen og Chris ten Thøgersen 
matrikel 1664, hartkorn 13.2., ejer Viborg skole, bruger Thomas Jensen og Christen Thøgersen 
DØV 1680, ejer Viborg skole, bruger Thomas Jensen og Christen Thøgersen, hartkorn 13.2. 
DØV 1689, skolegods 1690: Kjelstrup, hartkorn 8.5.3.2., ejer Viborg skole, bruger Thomas Jensen og Christen Thøgersen 
matrikel 1688 no 13, hartkorn 8.5.3.2., ejer Viborg skole, før hartkorn 13.2., bruger Thomas Jensen og Christen Thøgersen 
matrikel 1688b no 13, hartkorn 8.5.3.2., ejer Viborg skole, bruger Jens Thomsen og Anders Torstensen 
matrikel 1688c no 12, hartkorn 8.5.3.2., ejer Viborg skole, bruger Jens Thomsen og Anders Torstensen 
Strøgods 1778, bruger af ½ gård, hartkorn 4.2.3.2 ½, Peder Andersen, selvejer fra 1776. 
do                    bruger af ½ gård, hartkorn 4.2.3.2½, Thomas Brogård 
hartkornsspecif ikation 1789 no 11, hartkorn 4.2.2.1., selvejer Peder Andersen ( hk. nævnt i skifte 1796: 4.2.3.2.½)( ny no 11) 
hartkornsekstrakt 1820/39, no 11a  hk. 3.4.3.¼ , ejer Jens Christensen Helleberg 
hartkornsspecif ikation 1789 no 14, hk. 4.2.2.1.,ejer Overgård v. Kølbygård, bruger Lars Thomsen Brogård (ny no 12) 
skøde 1796 Thomas Pedersen Harbo 
hartkornsekstrakt 1820/39, no 12a hk. 3.3.3.2½, ejer Christen Andersen Bonde 
 
Ejendommen var,  efter 1688 matriklen no 13 ejet af Viborg skole med et hartkorn på 8.5.3.2., beboet af 2 fæstere på hver sin halvdel , nemlig Thomas Jensen og Chr. Thøgersen. 
Omkring år 1710 hed fæsterne Jens Larsen og Anders Torstensen og o. 1740 Jens Thomsen og Anders  Torstensen.  
Ved hartkornsspecifikationer af 1789 var hver halvdel selvstændigt matrikulerede, nemlig no 11og 14. ( No 11 var blevet en selvejergård 1776, købt af Peder Andersen, gift 1764 m. 
Else Thomasdt. Brogaard, overtaget 1796 af sønnen Thomas Pedersen, der 1815 byttede med Jens Christensen Helleberg, 1843 overgik den til  Jens Frost i Vilholm. Bygningerne 
blev nedrevet o. 1847og Jorden  underlagt no 7a (Jørgen Karlhøjs gård.)). 
 
½ gård (ny matr. 11a) 
Fæstere 
Før 1664 Thomas Jensen †1699 20  Tingbog 1666 ff 
  ~Maren Knudsdt.† 1718 29  do 1700 
  |-Anne Thomasdt. ~Christen 60  do 
        Andersen Hvas, Sennels 
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  |-Karen Thomasdt. ~Mikkel Torstensen, Skovsted  do 
  |-Jens Thomsen   do 
  |-Mikkel Thomsen~Karen Andersdt. Brund  do 
  |-Dorthe Thomasdt.~Lars Andersen, Brogård  do 
Thomas Jensen omtales i tingbogen flere gange, især vedrørende gården og hans medfæster Christen Thøgersen (se der). 1687 bliver de begge tiltalt for restance. De har betalt noget, 
men har ikke været i stand til at betale mere, grundet de høje skatter og soldaterudskrivning. 
Tingbog 1700 25.6. f ik enken Karen Andersdt. i Brund afkald fra s in mand Mikkel Thomsens arvinger, der var hans mor og søskende. 
 
o. 1710 Jens Larsen 
 
o. 1715 Jens Thomsen  her?  
 
før  1776 Peder Andersen 32 HH1796/128       
  ~Else Thomasdt.Brogård 38 Kjelstrup  Ø1790   far T Larsen Brogård 
  |-Thomas Pedersen  der overtager fars gård, hk. 4.2.4.2½ 
  |-Anders Pedersen 67 
  |-Thomas Mikkelsen  81 
  |-Anne Pedersdt.~Peder Christian Harbo, Kjels trup 
  |-Karen Pedersdt. 75 
  |-Maren Pedersdt. 77 
  |-Kirsten Pedersdt. 86 
folketælling, Kjelstrup 1787, 8. fm 
Peder Andersen, 55 år, bonde og gårdbeboer 
~Else Thomasdt., 49 år 
|-Dorthe Pedersdt., 23 år 
|-Anders Pedersen, 20 år 
|-Karen Pedersdt., 12 år 
|-Thomas Pedersen, 8 år 
|-Kirsten Pedersdt., 2 år 
Peder Andersen blev gift 1764 med Else Thomasdt. Brogård af Kjels trup. Han f ik skøde på ejendommen 1776, købt f Viborg skole, hk. 4.2.3.2½ 
Hans søn Thomas Pedersen (Harbo) overtog gården 1796 efter faderens død. Han frasælger 2 fjk. jord  ( der bliver ny matr. no 27) og bytter 1815 ejendom med Jens Christensen 
Helleberg, der havde gården til 1838, hvor han solgte den til Peder Christian Jensen, med aftægt 
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1843 blev gården solgt til Jens Frostholm på Vilholm, der overtog aftægten for Jens Jens Helleberg. Gården har da ny matr. no 11a, hk. 3.4.3.¼. 
1847 solgte Jens Frostholm no 11a,11d til ejeren af no 7a, under hvilken no 11a og d underlægges no 7a. 
No 11a var blevet brandforsikret 1803 af Thomas Pedersen Harbo. Forsikringen blev aflyst 1847, da gården var blevet nedrevet.  
 
1796 skøde Thomas Pedersen (Harbo) 70 her  HH1796 Peder Andersen † til søn 
  ~Kirsten Andersdt. 64 
  |-Peder Thomsen 99 
Ved folketælling 1801, Kjelstrup 16. fm. er de 3 personer nævnt, tillige med 
3 tjenestefolk Thomas Pedersen 22 år (hans bror?) 
Kirsten Pedersdt. 19 år (hans søster ?) og 
Frederik Jensen 11 år. 
 
1815, mageskifte Jens Christensen Helleberg 
=Maren Knudsdt. ~Jens Helleberg  HH1821/249 
folketælling 1834, Kjelstrup 
Jens Christensen Helleberg, 65 år, gårdmand 
~Maren Iversdt., 65 år 
|-Knud Jensen, 27 år 
|-Peder Chr. Jensen, 19 år 
desuden 1 tjenestepige Kirsten Marie Frandsdt. 24 år 
Ved folketælling 1845 bor Jens Helleberg, nu 78 år og enkemand, født i Vang, som inderste og aftægtsmand hos Jens Frostholm i Vilholm   
 
1838 skøde Peder Christian Jensen på sælger Jens Christensen Hellebergs gård hk. 4.2.1.2½ m. tiender o.a.-Aftægt til Jens Helleberg 
 
1843 skøde Jens Frostholm, samme ejendom - solgt   hk. 1.5.3.½, fol. 143 0.0.0.2. 
 
Grøngård i Kje lstrup (ny matr. no 12a) 
ref. skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 133 
og realregister 1846-1970 fol. 455.  
Den anden 1/2 gård, ovenn. no 14, der senere blev kaldt “ Grøngård” var blevet erhvervet af Anders Thomsen i Brund. 1787d. 14.12. udstedte han skøde til beboeren i gården Lars 
Thomsen Brogaard i Kjelstrup, gårdens hartkorn 4.2.3.2½ for 200 rd. Handelen er dog sket tidligere, da  Lars Brogaard nævnes som selvejer flere år tidligere. Skødet af 1787 er 
sikkert forfattet i anledning af gårdems videresalg. 1787 15.12. udstedte Lars Brogaard skøde til  Christen Overgård  for 380 rd., men bliver boende i gården. (= Christen Jensen 
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Overgård var da foged på Kølbygaard, som han fra 1804-1806 var ejer af. Han var søn af Jens Pedersen Tækker i Kjelstrup) 
 
Fæstere 
Christen Thøgersen, der nævnes som fæster af denne ½ gård i matr iklen 1664, var født i Kjelstrup  ca. 1624 som søn af Thøger Nielsen og Else Nielsdt.*, Han nævnes flere gange i 
tingbogen for Hillers lev/Hundborg Herred. 1675 får han og Niels Nielsen i Hov, Sennels, afkald af Kirsten Larsdt. født i Hov, nu i Klim, der er en øster til Niels  
Pedersens kone i Kollerup, Fjerrits lev,for den arv Kirsten Larsdt. kunne tilkomme efter s in sl. far Lars Nielsen, if lg. skiftebrev v. Hannæs ting 16.1. 1669.  1682 giver  
 Christen Thøgersen afkald til Anders Christensen på Knakken i Thisted 
I 1685 blev Christen Thøgersen og hans medfæster afkrævet skyldig landgilde til  husbonden, rektoren v. Viborg skole, som de havde været ude af stand til at betale. 
Vidner i sagen forklarede at ud af de 16 gårde der på det tidspunkt var i Kjelstrup, var de 13 øde i mange år og kun 3 var dyrket, deraf den ene som Thomas Jensen og Christen 
Thøgersen beboede. Gården var meget forskyldt og vidnerne fremførte at fæsterne ikke kunne svare fuld landgilde eller kgl. skatter i deres elendige armod.  
Ellers var Chr. Thøgersen en velrennomeret mand, der blev brugt som syn og vurderingsmand m.v. 1698 var Chr. Thøgersen tillige med de øvrige bymænd i Kelstrup  stævnet ang. 
vedligeholdelse af dæmningen nord for “Grådam”. Hidtil havde hver gård vedligeholdt sin del af dæmningen, f.eks. når den var skadet efter tøbrud. Overgård havde de øverste 
skifter, dernæst Chr. Thøgersen og Thomas Jensen hver s it skifte. Peder Overgård krævede nu at bymændene reparede dæmningen, der var helt bortskyllet til stor skade for hans 
gård, så vandet igen kunne få sit sædvanlige forløb. 
Året 1698 var Christen Thøgersens sidste år som fæster, men han har sikkert fået aftægt hos efterfølgeren. 
Christen Thøgersen  var g.m. Karen Villumsdatter, født ca. 1619.  
Parret havde børnene 
Villum Christensen, der kom til Kåstrup g.m. 1. Anne Jensdt. 2. Margrete Mikkelsdt. Neergaard og 
Thøger Christensen, boede i Thisted, g.m. Anne Jensdt.** 
Christen Thøgersen døde i Kjelstrup 1701, hans hustru 1705. 
*I Tingbogen nævnes Christen Thøgersens søster Inger ~Niels Jensen i Kjeltoft 
** 1682 Tingbog 1682: Afkald fra Christen Thøgersen i Kjelstrup til Anders Christensen på Knakken på Anne Jensdt., Thøger Christensen Kjelstrups vegne got arv efter hans søn 
Anders Torstensen,  nævnes som beboer af gården fra 1699, hvor han, sammen med sin husbonde,  stævnede beboeren af det rytterhus. Huset var blevet opført på fælleden, så tæt på 
Anders Torstensens gård, at huset var til fare for gården i tilfælde af ildebrand. 
Han blev født ca. 1665 i Skovsted, søn af Torsten Terkildsen og Anna Larsdt.,1697 blev han gift m. Else Chrisensdt. af Kjelstrup.  
Af deres børn, blev Christen Andersen Ton, født 1698, gift m. Birgitte Christensdt. fra Tilsted, hvor  parret bosatte sig. 
Maren født 1700, blev g.m. Peder Pedersen i St. Hillerslev 
Torsten Andersen Ton født 1703 blev g.m. Ingeborg Olesdt.Ramsted.  Han døde 1748 i Thisted 
Karen Andersdt. Ton født 1706 blev g.m. Thomas Larsen Brogaard fra Kjelstrup der overtog fæstet efter Anders Torstensen. 
Anders Torstensen, alias “Anders Ton” blev begravet 1731, 66 år gl. Hans hustru Else Christensdt. døde 1750, benævnt i kirkebogen som “Thomas Brogaards kones moder”. Hendes 
alder blev ikke angivet. 
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Eftersom Anders Torstens navn stadig figurerer i matr iklen 1740, må man formode at enken stadig har fæstet på gården på det tidspunkt og passer den sammen med svigersønnen 
 
Thomas Larsen Brogaard, der først nævnes i hartkornsspec. fra 1778 ( ingen optegnelser ml. 1740 og 1778), var født i Kjelstrup 1701, søn af Lars Andersen Brogaard og Dorthe 
Thomasdt.  og gift med Karen Andersdt. Ton, sandsynligvis  samme år som hendes far døde (lakune i kirkebogen).  
Deres børn var 
Anne . født 1732, blev g.m. Christen Christensen Harbo i Kjelstrup 
Anders  født 1734 blev g.m. Ingeborg Jensdt. Munch , boede i Brund 
Lars Thomsen Brogaard født 1736 blev g.m. Anne Pedersdt. Tækker, og fik fæste her i gården. 
Else født 1738 blev g.m. Peder Andersen i Kjelstrup 
Dorthe født 1740 kom til st. Hillerslev, g.m. 1. Anders Andersen, 2. Chr. Pedersen 
Niels Thomsen Brogaard født 1742 kom til Skovsted, g.m. Marie Kirstine Jensdt. 
Kirsten født o. 1745 kom til Fårtoft, g m. Lars Christensen Møller. 
Bodil født 1748 kom til Tilsted, g.m. Christen Jacobsen. 
Thomas Larsen Brogaard døde i Kjelstrup 1778, hans hustru døde 1783 i Hjardemål, 77 år gl.. 
 
Efterfølgeren i gården blev hans søn Lars Thomsen Brogaard, der som tidligere nævnt fik skøde på gården, men solgte den til Chr. Overgaard og herefter  fæstede gården 
Lars Thomsen Brogaard døde i Kjelstrup 1791, 55 år gl.,  han hustru  Anne Pedersdt. Tækker døde året før. Der var ingen børn i ægteskabet.  
Han solgte gården 1787 til Annes nevø Christen Jensen Overgård, men blev boende som fæster. 
folketælling Kjelstrup 1787, 10 fm 
Lars Thomsen 52 år, bonde og gårdbeboer 
Ãnne Pedersdt. 50 år 
en tjenestekarl Jens Christensen 52 år ugift. 
   
Anders Pedersen Bonde må have overtaget fæstet efter Lars Thomsen Brogaards død, han nævnes 1797 v. taxationen af Kjelstrups jorder i forbindelse m. udskiftningen af 
fællesskabet , som fæster under Chr. Overgård. 1804 får han skøde på tiende til “hans iboende gård” hk 4.2.1.2., fra A. Sørensen til Irup. 
Han blev selvejer o. århundredskiftet,  men skødet er først dateret 1805. Skødet fra Chr. Overgaard til Kølbygaard lyder på hk. 4.2.1.2., idet der i mellemtiden er frasolgt 2 f j.k. ½ alb. 
Anders Bonde fik gården “Grønkjærgaard” brandforsikret 1801. Den bestod da af 
a. stuehuset i nord på 15 fag,  8½ alen dyb m. fyrre over og undertømmer, dels murede, dels klinede vægge og stråtag. Indrettet med 2 stuer, kammer, køkken og bryggers. Der var i 
huset loft, gulve, døre og vinduer samt en n bilægger kakkelsovn og i bryggerset en indmuret kobberkedel på ¾ td. og en “Grue Gryde” af sm. størrelse. Skorsten og bageovn var af 
brændte sten. 
b. Det søndre hus, 15 fag og 9½ alen dyb , over og undertømmer af fyr, klinede vægge og stråtag. Indrettet til lo, lade, stald, fæhus og fåresti. 
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c. Det østre hus, 7 fag, 7½ al. dyb af sm. slags tømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til vogn og materialehus.  
1811 tilkøbte Anders Bonde 2 parceller fra Niels Slottes gård, hk.  0.1.3.2 5/6, af Thomas Overgaard og 1812 hk. 0.0.2.2. af købm. Lundorph i Thisted. 
Anders Pedersen Bonde var født i Østrild 1757, søn af Peder Bonde og  Karen Sørensdt., 
gift m. Dorthe Jensdatter Tækker (også kl. Overgaard), dt. af Jens Pedersen Tækker og Dorthe Christensdt. Overgaard. 
De havde børnene 
Dorthe Andersdt. Bonde født 1792      
Peder Andersen Bonde født 1793 
Jens Andersen Bonde født 1795 g. 1816 m. Kirsten Nielsdt., boede i et hus i Kjelstrup 
Lars Andersen Bonde født 1797 g. 1819 m. Margrethe Jensdt. Myg, bosat i Kjels trup 
Christen Andersen Bonde født 1800  g. 1830 m. Anne Jensdt. Mærkedal. Han overtog faderens gård. 
Niels Andersen Bonde født 1804, boede v. Folketællingen 1834 her i gården, var murer - v. folket. 1845 boede han som indsidder og murer i Brund ~Dorthe Nielsdt. født o. 1815 i 
Skinnerup. Deres 3 børn Nicoline 6 år, Nikolaj 4 år og Kristine 2 år.v. folket. 1860 - se Fattighus. 
Christen Overgaard Andersen Bonde født 1809. 
 
Christen Andersen Bonde, også kl. Kjelstrup, søn af  Anders Bonde, f ik skøde på gården 1829, hk. 4.2.1.2. m. tiender, 2 parceller og et engskifte samt inventarium og besætning. 
Samtidig oprettede han en aftægtskontrakt om sine forældres underhold. 
Han afhændede noget af gårdens jord til s in bror Lars. Så den ved Christen Bondes  død 1843  bestod af “Grønkjærgaard” hk. 3.0.3.3¾ + eng, ialt hk. 3.3.3.2½, der blev matrikuleret 
under no 12a. 
Christen Anderen Bonde blev gift i Hillerslev kirke 1830 m. tjenestepige Ane Jensdt. Mærkedal, tjenende i Kjelstrup. Hun var født 1807 som dt. af Jens Mærkedal og Anne 
Christensdt. 
folketælling Kjelstrup 1834, 26.fm. en gård 
Christen Andersen Bonde, 35 år gmd. 
~Anne Jensdt., 27 år (f. i Hjardemål)  
|-Dorthe Christensdt., 4 år 
Anders Pedersen Bonde, 78 år, enke - aftægtsmand 
Niels Andersen Bonde, 30 år ugift, murer 
Anders Jensen Bonde14 år, tjenestedreng 
Anders Pedersen Bonde døde 1842 86 år gl. Dorthe Jensdatter Tækker i 1830. 
Der blev holdt skifte e. Christen Bondes død. Udover husgeråd, redskaber m.v., bestod besætningen af 2 heste, 3 køer, 3 åringsstude, 2 kvier, 2 kalve og 14 får m. 6 lam. Gårdens 
navn var stadig Grønkjærgaard, men flere eksempler tyder på at man i daglig tale har brugt navnet “Grøngård”, hvilket også er gårdens navn idag, måske stadfæstet ved 
genopbygningen af gården 1885, efter en ildebrand. Ægteparret havde fået 4 børn, men kun datteren Dorthe Marie overlevede barneårene. Dorthe Marie Chrisensdt. var født 1837. 
Hun blev  g. m. Søren Knakkergaard Sørensen, St. Hillerslev. født 1833, søn af Søren Jensen Kanstrup og Margrethe Andersdt. 
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Christen Bondes enke Ane Jensdt.  giftede s ig 1844  m. Jens Christensen Neergaard , født 1806 i Kåstrup, søn af Chr. Overgaard af Nørgård. 
folketælling 1845 Kjelstrup en gård 
Jens Nedergård, 38 år, født i Kåstrup 
~Anne Jensdt., 37 år, født i Hjardemål 
Dorthe Marie Christensdt. 8 år gl. født her (hendes dt.) 
Niels Christian Henriksen, 20 år gl. født i Hjardemål (tjenestekarl) 
Ved folketælling 1860 bor Jens Christensen Nedergård og hustruen Anne Jensdt. i gården, tillige med en plejedatter 
Christiane Sørensen, 3 år gl., født i sognet 
Peder Christian Christensen 78 år, født i sognet, tjenestekarl    
Ved Folketællingen 1860 boede parret på gården m. hendes datterdt. Christiane Sørensen 3 år gl. og en tjenestekarl Peder Chr. Christensen 78 år gl. V. folketælingen 1880 boede 
Ane Jensdt.   i gården som enke, hendes datterdt. Jensine Sørensen Kanstrup 15 år er hos hende.  
Jens Neergaard døde 1870, hans enke Anne Jensdt. Mærkedal i 1891, 83 år gl. 
 
1883 udstedte enken Anne Jensdatter et gavebrev på ½ af gården til s in datter Dorthe Marie Christensdatter på matr no 12a og 12 d m. tiender og besætning.  ( no 12c var i 
mellemtiden solgt fra). Ved Folketællingen 1890 i Kjelstrup boede Ane Jensdt. som aftægtskone i gården hos datteren  Dorthe Marie Christensdatter, begge enker,  tillige med 
Dorthe Maries 2 børn Christen Bonde Sørensen Kanstrup, 20 år og Anine Sørine Christensen, 17 år . Anne Jensdt. Mærkedal døde 1891, 83 år gl.  
I 1892 fik Dorthe Marie Christensdt. , if lg. skiftebrev e. sin mor, den anden ½ af gården. Hun solgte hele gården sm. år  videre til sin søn Christen Bonde Sørensen Kanstrup, nemlig 
gården no 12a og 12 d, hk. 3.0.3.¾ + en parcel 9g af st. Hillers lev. 
 
Christen Bonde Sørensen Kanstrup blev g.m. Maren Søndergaard Larsen, der 1928 fik adkomst til gården efter sin mands død. 
Hun solgte den 1929 til Anders Marinus Jensen, der sm. år solgte gården videre. til Lars Munk Graversen . 
Folketælling 1921, Kjelstrup 
Christen Bonde Sørensen Kanstrup, født 1869 i sognet - landmand 
~Maren Kanstrup, født 1900 i sognet 
|-Anna Kanstrup født 1899 i sognet 
|-Astrid Kanstrup født 1908 i sognet 
|-Åge Kanstrup født 1911 i sognet 
 
Lars Munk Graversen, født 1888 i Hillers lev, søn af Anne Katrine og Niels Graversen.- 
~Anna Larsen Sunesen, f. 1891 i Skovsted, dt. af Dorthe Marie og Christen Larsen Sunesen. 
Parret havde 2 børn 
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Dagmar født 1927 ~ Christian Overgård fra Brund 
Niels Christian Graversen født. 1929, der overtog gården   
 ~Lilly Bach født 1932 i Hov, Sennels sogn, dt. af Anna og Niels Bach 
*Uddrag af “Danske Landmænd og deres indsats s. 807: 
Lars Munk Graversen, gdr. Kjelstrup født 8. marts 1888 i Hillerslev, søn af gdr. Niels Graversen 
~Anne født Sunesen, d. 2.1.2. 1891 i Skovsted, dt af gdr. Christen Larsen Sunesen. 
Gårdens navn er Grøngård, den blev opført 1885 efter brand. Lars Graversen overtog gården 1929, m. 38 tdr. opdyrket land, hvilket er det samme som nu. Eejendomsskyldkr. 
33.500, grundskyld kr. 21.000. Besætningen var v. overtagelsen 3 heste, 7 køer, 14 ungkvæg og 40 svind og nu (år?) 7 heste, 16 køer,14 ungkvæg, 25 svin. Graversen er uddannet v. 
landbruget, men er også murermester. Har været på Vestbirk højskole 1912-13. 
 
1955 f ik Niels Chr. Graversen skøde på gården, matr. 12a, 12d, 17h 
 
Et hus i Kjelstrup, ny matrikel no 11b 
Oprindelse, en parcel af Niels Nielsen Slots fæstegård 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.3.0.2., ny matr. no 11b hk 0.2.1.1¾, ejer og bruger Jens Andersen Bonde 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 169 
 
1816 skøde Jens Andersen (Bonde), fra Thomas Pedersen Harbo, parcel no 3 af Miels Slottes forrige fæstegård hk. 0.3.2.5/6 
folketælling Kjelstrup 1834 og 1845  et hus 
Jens Andersen Bonde, husmand og daglejer 96 i sognet 
~Kirsten Nielsdt. 88 i sognet  
|-Kirstine Jensdt., (1834) 18 
|-Dorthe Katrine Jensdt. (1834) 19 
|-Christen Bach Jensen (1834) 23 
|-Maren Jensdt. 25 
|-Else Marie Jensdt. 27 
|-Morten Jensen (1834) 29 
|-Niels Christian Jensen 31 
Ved Folketællingen 1860 boede Jens Andersen Bonde, 65 år og  hustru Kirsten Nielsdt. 72 år i  huset 
 
1852 skøde Anders Jensen, samme parcel matr. no 11b nye hk. 0.2.1.1¾, med opført hus og besætning 
1854 aftægtskontrakt, Jens Andersen og hustru Kirsten Nielsdt. er sikret aftægt 



Hillerslev sogn, Kjelstrup 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 famileforhold    

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspecif icationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), og Kølbygård gods (K) “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 tek st er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på or iginalmaterialet 

83 

 
1854 skøde Jens Andersen Bonde, no 11b med bygning - fra sønnen Anders Jensen 
1855 skøde do, en parc el matr. no 10m, Kåstrup 2 ¼ album, - fra Lars Bisgårds, hans efter testamente af 1804, ejende gård. 
1855 lejekontrakt fra Jens Bonde til Lars Andersen Bonde, ½ af parcellen no 10m af Lars Bisgårds gård på 20 år 
 
1863 skøde Maren Jensdt., Jens Bondes dt., huset no 11b hk. 0.2.1.1 ¾ og no 10m i Kåstrup. 
 
1875 skøde Carl Andersen, samme ejendom.  
 
1875 skøde Søren Christian Nielsen, samme ejendom 
 
1876 skøde  Dorthe Marie Jacobsen, Niels Pedersens enke, mageskifte samme ejendom 
 
1879 skøde Jacob Pedersen, et hus 11b i Kjelstrup med jord  hk. 0.2.1.1¾, lod i Kåstrup 10m, 2¼ album med aftægt til sælgerinden og hendes 3 børn, mageskifteskøde fra  
  Niels Pedersens enke Dorthe Marie Jacobsen 
 
1879 skøde Andreas Christensen, samme ejendom - aftægten overtages 
Folketælling 1880, Kjelstrup, et hus 
Andreas Christensen, 36 år, født i Østrild, husejer 
~Margrethe Pedersen, 36 år, født i sognet 
|-Jens Christian Sev erin Christensen, u. 1 år, født i sognet 
Ved folketællingen 1890 bor parret i huset uden hjemmeværende børn 
Realregister 1846-1970 fol. 447, matr. 11b Kjelstrup hk. 0.2.1.1¾ (1 alb frasolgt, rest 11b 1ha 5427m 
1910 adk Margrethe Pedersen, enken, iflg. testamente, samme ejendom’ 
 
1910 skøde Jens Poulsen, samme ejendom 
 
1920 skøde Peder Christian Pedersen, samme ejendom 
1924 skøde do., Skovsted 5h 0.0.2.1.(bliver solgt igen) 
 
1964 skøde Hans Jørgen Bedsted, smedesvend 11b 
nyt tingbogsblad 1971 11b 
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Huset  matrikel no 11c i Kjelstrup 
hartkorn 0.1.3.1 skøde og panteregister 1823-46 fol. 156. - nyt register fol. 448 
 
1869 skøde  Jens Christian Christensen, parcel no 11c i Kjelstrup hk. 0.1.3.1.fra Peder Chr. Pedersen m.fl. ( matr. 22) 
Folketælling 1880 Kjelstup 
Jens Christian Christensen, 48 år, født i Kallerup, husejer 
Ãnne Marie Pedersen, 51 år, født i sognet  
1885 skifte efter Jens Christian Jensen - adkomst for enken Anne Marie Pedersen, matr. no 11c 
1885 afkald fra Anders Pedersen med flere, arv efter Jens Chr. Jensen 
 
1888 skøde Jens Hansen Nielsen, samme ejendom, aftægt til sælgerinden Anne Marie Pedersen 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Kirsten Nielsen, 57 år, enke, født i Lild, husmor, jordbruger 
Herman Nielsen, 12 år, født i sognet, plejesøn 
Anne Marie Pedersen, 61 år, enke, født i sognet, væver 
 
Realregister 1946-1970 fol. 448, matr. 11c hk. 0.1.3.1. (½ album frasolgt, rest 0.1.3.½ = 1ha 6444m² 
 
1893 skøde Jørgen Larsen, samme ejendom med bygninger 
 
1897 skøde Søren Carl Sørensen, samme ejendom med bygninger 
 
1898 skøde Andreas Knudsen Larsen Oddershede, samme ejendom med bygninger 
 
1903 skøde Søren Carl Sørensen, samme ejendom med bygninger 
 
1910 skøde Peder Christian Poulsen, samme ejendom 
 
1917 skøde Jens Frank Andersen, samme ejendom 
 
1917 skøde Anne Bruun født Marcussen, samme ejendom med fri bolig til sælger (uds lettet 1923) 
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Folketælling Kjelstrup 1921 
Anne Brun, født 1855 i Hillerslev, enke. husejer, hertil 1916 fra Skjoldborg 
|-Martinus Brun, født 1886 i Hørdum, hertil 1920 fra Karup 
Jens Frank, født 1858 i Hvidbjerg, enke, husfar, hertil sognet 1916  
 
1925 skøde Niels Martinus Bruun, søn, samme ejendom 
 
1965 adk Martine Elsine Bruun, 11c 
 
1965 skøde Poul Okholm Karlshøj 
 
Gården Californien, matrikel no 11e 
Adresse, Leopardvej 34,  “Kalifornien”, matr. no 11e, selvstændig ejendom fra 1852, udstykket fra Jens Hellebergs gård , der blev nedrevet 1847 og jorderne solgt til forskellige 
ejendomme i Kjelstrup. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823- 1846, Hillerslev, Kjelstrup, fol. 346 
 
1852 skøde Peder Jensen Tousgård, parcel no 11e af Jens Hellebergs gård, hartkorn 1.0.0.1, skal bebygges - fra proprietær Schiby til Øland 
1864 skøde do., parcel 11h, hk 1¾ album - fra H. R. Bille 
folketælling 1860, Kjelstrup, en gård 
Peder Jensen Tousgård, 26 år, født i Rær, gårdmand 
Ãnne Katrine Nielsdt., 33 år, født i Rær 
|-Ingeborg Pedersen 11 år, født i Rær 
|-Niels Pedersen, 8 år, født i sognet 
|-Elise Marie Pedersen 6 år 
|-Anine Poulsen Pedersen 4 år  
|-Christian Pedersen 1 år 
 
1867 skøde J. V. Verner, agent, 11e.11h, mageskifteskøde 
1882 adk J. Villiam Verner, ef lg. testamente, 11e 
Realregister 1846-1970 fol. 450, matr. 11e hk. 1.0.0.1., 6c Jensbygård 1 album (underlægges 11e), Sennels 11e ¼ album 
 
1884   skøde    Jens Christensen Kirk, 11e, Kjels trup, 6c Jensbygård 
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Deklaration, hvorved Jens Christensen Kirk fredlyser en på matr. no 11e beliggende “Gråhøj” under Nationalmuseet på statens vegne. 
folketælling 1890, en gård 
Jens Kristensen Kirk, 55 år, født i Skjoldborg 
~Johanne Jensen Yde, 50 år, født i Hundborg 
|-Kirstine Kristensen, 19 år, født i Fårtoft 
|-Otomine Petrine Kristensen, 17 år, født i Fårtoft 
|-Peder Kristensen, 16 år, født i Fårtoft 
|-Anine Nikoline Kristensen, 6 år, født i Fårtoft 
Søren Andersen, 20 år, født i Stagstrup, tjenestekarl 
 
1904 skøde Poul Nørgård Christensen, svigersøn, samme ejendom, aftægt til sælger og hustru Johanne Jensdt.  
 
1914 skøde Jeppe Frandsen Kloster, samme ejendom.  
 
1916 skøde Frederik Pedersen 
 
1918 skøde Petrus Jensen 
under matr. 11e står anført: 
Folketæling Kjelstrup 1921, landbrug  
Poul Poulsen, født 1896 i Hillerslev 
~Karen Poulsen, født 1902 i Sennels 
Petrus Jensen, født 1863 i Vandet, her i sognet fra 1918, sidste ophold:Amerika. 
 
1923 skøde Alfred C. Østergård, samme ejendom + Sennels  
* “DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: Østergaard, Alfred Christensen, Gdr. Kjelstrup pr Thisted. Født 28. Juli 1895 i Hesselbjerg. Søn af Gdr. Chr. Kloster Pedersen 

( Chr. Østergaard) Gift med Agnes Østergaard, født Christensen, født 19. Dec ember 1895 i Sennels, Datter af Gdr. Chr. Peder Christensen, Sennels. Gaardens Navn er 
» Kalifornien «; Den blev ombygget efter Brand 1908. Stuehuset ca. 1888. Østergaard overtog Gaarden  1923. Der var da opdyrket 18 Tdr. Land, hvilket er det samme 
som nu.. Ejendomsskyld Kr. 18.700. Grundskyld Kr. 10.700. Besætningen var ved Overtagelsen 2 Heste, 6 Køer, 6 Ungkvæg og 1 Svin mod nu 3 Heste, 9 Køer, 8 
Ungkvæg og 50 Svin. Østergaard er uddannet ved Landbruget. Har været paa Asmind-Kloster Landbrugsskole 1915 - 1916. 

1962 skøde Henning Jensen, samme ejendom 
 
En gård i Kjelstrup, ny matrikel no 12b 
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hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 1.1.2.¼ ny matrikel no 12b, hk 1.1.0.1¼, ejer og bruger Lars Andersen Bonde 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 282 ( nyt reg. fol. 456.) 
 
1834 skøde Lars Andersen Bonde, parcel no 2 af sælgeren Christen Andersen Kjelstrup eller Bonde, hk. 1.1.2.1¼ - se også 14d 
 
1859 adk. Morten Overgård Larsen, if lg. testamente efter far - ny matr. no 12b hk. 1.1.0.1¼ samt leje af 10 m i Kåstrup- se også 14d 
Folketælling Kjelstrup 1880, en gård 
Morten Overgård Larsen Bonde, 44 år, født i Kjelstrup, gårdejer 
~Maren Olesen Bek, 45 år, født i Kjelstrup 
|-Else Margrethe Mortensen Bonde, 15 år, født sm. sted 
|-Lars Mortensen Bonde, 4 år 
Realregister 1846-1970 fol. 456, matr. 12b, hk 1.1.0.1¼, 12e frasolgt, rest 1.0.2.2¼/ 6 ha 5313², 9f St. Hillerslev hk 0.0.1.2¾, 9k frasolgt, 6g St. Hillers lev hk 0.0.1.½,  
sammenlægges med 9f  2 ha 6980m², 10m Kåstrup 2¼ album, udgået af matr. 1965 
Folketæling Kjelstrup 1890, en gård 
Morten Overgård Larsen Bonde, 54 år, født i sognet,gårdmand 
~Maren Olesen Bonde, 55 år, født i sognet 
|-Lars Mortensen Bonde, 33 år, ugift, født i sognet 
|-Johanne Marie Mortensen Bonde, 24 år, født i sognet 
1907 skøde Morten Overgård Bonde, 9f St. Hillers lev - fra Lars Mortensen Bonde 
 
1912 skøde Peder Kirk, samme ejendom - se også 13a, 13b 
1920 skøde do., 6g St. Hillers lev fra Boje Pedersen 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Peter Kirk, født 1873 i Thisted Landsogn, her til sognet 1900, landmand 
~Johanne Marie Kirk, født 1875, Hillerslev sogn 
|-Morten Christensen Kirk født 1902 i sognet 
|-Jens Christensen Kirk født 1903 i sognet 
|-Nikolaj Kirk, født 1909 
|-Thorvald Kirk, født 1911 
|-Carl Kirk, født 1912 
|-Dagmar Kirk, født 1919 
|-Holger Kirk, født 1919 
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1940 adk Johanne Marie Kirk født Bonde, eneken 6g,9f,12b, + Kåstrup if lg. skifte 
 
1942 skøde Morten Overgård Christensen Kirk, 6g 9f, 12b, Kåstrup 10m 
nyt tingbogsblad 1971 6g St. Hillerslev 
 
Kjelstrup, en gård, gl. matrikel no 4, ny matrikel no 13 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 9.2., ejer Abild Kås, bruger Anders Nielsen 
matrikel 1664 hartkorn 9.2. ->.4.4., ejer Jomfru Abild Kås, bruger Anders Nielsen 
DØV 1677,1678,1681 ødegods, ingen vil vedkende s ig: hartkorn 9.2., forrige A. Kås, bruger Anders Nielsen 
DØV kongelig majestæts gods, bruger Anders Nielsen, hartkorn nedsat fra 9,2. til 4.4. 
DØV 1683 fæstet med frihed 1681-1684 Anders Nielsen hartkorn 4.4. 
matr ikel 1688 hartkorn 6.0.3.0., ejer kongelig majestæt,bruger Anders Nielsen 
Jordebog, kongelig majestæts beholdne gods 1690/91 en gård, forrige Abild Kåses, Anders Nielsen påbor, hartkornk. 6.0.3.0. 
do 1693, reduceret hartkorn til 4.1., bebos af Anders Nielsen 
matrikel 1688b, ryttergods, bruger Niels Andersen  
Auktion 1716 no 4, hartkorn 6.0.3.0., bruger Anders Nielsen, solgt til M. Lelius, Ullerupgård 
matrikel 1688c, ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Niels Andersen 
1746 jordebog Sdr. Ullerupgård, bruger Niels Andersen 
hartkornsspecif ikation 1778, hartkorn 6.0.3.0., Ullerupgprd, bruger Jesper Thøgersen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 1, hartkorn 6.0.3.0., ejer Ullerupgård, bruger Jesper Thøgersen 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 5.1.3.1., ny matrikel no 13, hartkorn 2.4.2.1., ejer og bruger Thomas Jespersen - nu Niels Christian Thøgersen 
forandret:  
hk. 0.6.2.0., ny matr. no 13a, hk 0.3.2.1½, ejer skoledistr iktet, bruger skolelæreren ( 1841 solgt til Skovsted, går tilbage til Kjelstrup) 
hk. 0.7.2.0. ny matr. no 13b, hk. 0.5.1.½, ejer og bruger Christen Jensen Vam 
hk. 0.6.2.½, ny matr. no 13c 0.4.1.0., ejer og bruger Simon Poulsen 
hk. 0.6.1.2¼, ny matr. no. 13d, hk. 0.4.0.2½, ejer og bruger Mads Pedersen 
hk. 0.6.1.¼, ny matr. no 13e, hk.0.3.3.2½, ejer og bruger Niels Christian Thøgersen 
hk. 0.0.3.2., ny matr. no 13f  0.0.1.0. ejer og bruger Jørgen Andersen 
 
matr.1662 Anders Nielsen †  1694 24  Tingbog 1666-1692 
  ~Anne Larsdt. 39 
  |- Karen Andersdt.  U1742.2/137, der boede hos sin bror Niels Andersen i Kjelstrup 
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  |-Niels Andersen, her i gården 80  U1715.1/5 
  |-Lars Andersen i Kjelstrup    U1715.1/5 
  |-Kirsten Andersdt,~Peder  67 U1715.1/5 
                   Christensen i Oddershede  
Anders Nielsen omtales i tingbogen fra 1666, bl. a. for skade hans svin har gjort på fru Anne Ahrenfeldts mark og resterende landgilde 1667 til Rønnovsholm, som synsmand, 
resterende kirketiende m.v. 1677 nævnes gården som ødegård. Ifl. amtet bliver gårdens hartkorn nedsat og  Anders Nielsen genfæster gården med frihed for skatterne. 
Tingbog 1692, stævnes Anders Nielsen for landgilderestance til kongen 
1699 stævner regimentsskriveren bønder i Kjelstrup som vidne vedrørende syn på en ejendom, hvor sl. Anders Nielsens enke har ladet opsætte et rytterhus på fælleden, alt for nær  
Anders Torstensens gård. Anders Torstensen stævner  enken og hendes søn Niels Andersen m. fl. vedrørende syn på rytterhuset, der er opført på fælleden og alt for nær Torstensens 
gård. Synsmændene oplyser om afstande til Anders Nielsens dige og gård og til Anders Torstensens fæhus og gård, de mente at huset var opført på fælleden og at der havde været 
plads nok til at opføre det på Nielsens egen ejendom. De svarede ja til at Torstensens gård nærmest var en ulykke, hvis der opstod ild i huset. Ander Nielsen vidner at han tjente 5 år 
som vogterdreng for 17 år siden, på den gård Torstensen nu ibor og da brugte de jorden, hvor huset er opsat, som fælled til græsning for svin og gæs. Han indrømmer at han er 
søstersøn af Christen Thøgersen i Kjelstrup, der iøvrigt sammen med s in kone vidner ved stedfortræder, de mindes 60 år. Bertel Nielsen af St. Hillerslev, der for 20 år siden tjente i 
Kjelstrup vidnede tilsvarende. Det samme gjorde Christen Eriksen i St. Hillerslev der mindes 60 år og var barnefødt i Kjelstrup. Palli Smed havde boet i Kjelstrup 40 år, Jens Larsen 
født samme sted mindes 40 år, Villum Christensen af Kåstrup mendes 36 år, Tøger Nielsen af St. Hillerslev 15 år, Jens Olesen af Kjelstrup kom til byen for 10 år s iden, Peder 
Christensen ibd. kom for 7 år s iden, Inger Tøgersdt, af St. Hillers lev mindes 50 år. Endvidere mødte vidnerne Jens Thomsen mindes 24 år 
 Maren Knudsdt., Niels Mikkelsen  der har boet i byen i 15 år, Skaris Jensen havde boet i byen 16 år, Lars Andersen Anders Nielsens enkes søn mindes 16 år og Lars Chris tensen 
havde boet i byen 4 år - alle af Kjelstrup. 
 
U1719 f.18 Niels Andersen~1710 80 her U1743.2/140 
  e. Maren Pedersdt. Overgård  84 Kjelstrup U1757.2./172 hos sin svigersøn Peder Nielsen.  far P.Chrsen Overg 
  |-Anders Nielsen,ug 11 U1790.4/30 
  |-Maren~Mikkel Larsen,Kjelstrup 15 Kjelstrup    far Niels Andersen 
  |-Anne~Jens Mikkelsen,Skovsted, 17 
  |-Ellen~Peder Nielsen Skinnerup  20 
  |-Peder Nielsen 16 
 
U1743 f.91 Anders Nielsen 11 her U1790.4/30 1757.2/172, opholder s ig i Thisted hans mor Maren Pedersdt. opladt. 
 
U1756f.142 Jesper Thøgersen 29 Hundal,  HH1809/107 Anders Nielsen farThøger Jespersen 
  ~Ellen Nielsdt. 26 Skinnerup  U1760.2/192  far Niels Thomsen 
  |-Thomas Jespersen, her i gården 60 
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  |-Margrethe Jespersdt. 63 
  |-Maren Jespersdt. 69 
v. folketælling 1787, 2. familie, bor parret  m. sønnen Thomas og 2 døtre: 
|- Margrethe 24 år,  
|-Maren 18 år gl. 
samt en tjenestedreng Christen Billing 12 år 
 
U1793 f.415 Thomas Jespersen 60 her HH1829/334   hans far J.Thøgeren 
  ~Maren Nielsdt. Kortegård 58 Brund HH1834/295   far N Chrsen Korteg. 
  |-Ellen Thomasdt. 95 
  |-Jesper Thomsen 98 
  |-Anne Thomasdt. 00 
selvejer fra 1804, se ejerliste 
Tjenestekarlen Peder Christensen Rolighed  U1796.3/168, var trolovet med Kirsten  Thomadt.i Skovsted 2 søskende nævnt 
v. folketælling  1801, 7 fm.  bor parret med børnene 
|-Ellen Thomasdt.,6 år 
|-Jesper Thomsen, 3 år 
|-Anne Thomasdt., u. 1 år 
mandens mor Ellen Nielsdt. bor hos dem, enk e og gansk e sk røbelig 
desuden 2 tjenestefolk 
Maren Jespersdt. 32 år, ugift 
Peder Nielsen, 13 år 
Ved folketælling 1834 er Maren  Nielsdt. 77 år og enke 
sønnen Jesper og datteren Ane bor hos hende. 
Ejerliste, Skøde og panteregister 1823-46 fol. 139,159 
1804 skøde Thomas Jespersen fra P. Marcussen, hk. 6.0.3.0., (solgt fol. 105 2-4-3-2, solgt fol. 298,99,30, hk. 2.4.1.2¾ 
1812 do do, fra Anders Pedersen Bonde hk. 0.4.0.0. - fra fol. 133,105) 
1829 skifteatt, hvoraf Thomas Jespersens datter Anne er givet s ikkerhed i stervboet af hk. 3.5.3.1. og en parcel hk. 0.4.0.0. 
1829 do adkomst for enken efter Thomas Jespersen hk. 3.5.3.1. og parcel no 5 hk. 0.4. + tiende 
 
1836 skøde  Niels Christian Thøgersen på en gård hk. 3.5.3.1 med parcel no 5 hk 0.4. og tiender-(solgt fol. 298 0.7.2.0., fol. 299 0.6.2.½, fol. 300 0.6.1.2¼) fol.760.6.1.2¾, f  
 23 Rær 0.0.3.2.), ialt 3.3.1.¾  ( parceller frasælges 1841) Auktionskøde 
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folketælling 1845 Kjelstrup, et hus 
Niels Christian Thøgersen, husmand og gartner 94 i sognet 
~Maren Andersdt. 90 Vestervig 
|-Kirsten Nielsdt. 23 i sognet 
|-Marianne Nielsdt. 33 Nors 
 
1845 skøde Jens Christian Sørensen, parcellen no 6 af sælgers gård hk. 0.6.1.¼, ny matr. hk. 0.3.3.2½ med bygning og tiender (solgt fol. 464 no 13e, fol. 159 no 13g- rest  
 hk. 0.3.3.2½ 
Folketælling Kjelstrup 1860, et hus 
Jens Christian Sørensen, 59 år, født i Østrild 
~Kirsten Christensdt., 43 år, født i Skyum 
|-Martha Jensen, 5 år, født i sognet  
 
1876 skøde Jens Christian Nielsen, lodden 13g hk. 0.0.3.¼,13h 0.0.2.2¾ ( i no 3d) 
se videre matr. no 3d 
 
Kjelstrup, matrikel no 13a 
hartkornssekstrakt 1820/39, hk. 0.6.2.0., ny matr. no 13a, hk 0.3.2.1½, ejer skoledistriktet, bruger skolelæreren ( 1841 solgt til Skovsted, går tilbage til Kjelstrup) 
hk. 0.6.2.0., ny matr. no 13a, hk 0.3.2.1½, ejer skoledistr iktet, bruger skolelæreren ( 1841 solgt til Skovsted, går tilbage til Kjelstrup) 
 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 459, matr. 13a hk 0.3.2.1/ 2ha 6600m², 13i 0.2.0.2¾ ( frasælges), 8g 0.0.2.¼ ( frasælges), 3c Brund 0.3.0.2¾ 2ha 4710m², 
oprindelse, parcel no 1 hk 0.6.0.2. fra Niels Chr. Thøgersen i matr. no 13,  se Skovsted matr. no 12 
 
1901 skøde Jørgen Peter Pedersen, 13a med bygninger - fra Hillers lev Kåstrup kommune se også “skolehuset” u. Skovsted 
 
1909 skøde Enevold Vilhelm Pedersen, søn,  samme ejendom, aftægt til Rasmine Henriette Amalie Frederikke født Jacobsen ( hans mor) 
1910 skøde do., 13i fra Frands Christensen 
 
1911 skøde Anders Christian Pedersen, 8g, 13a, 13i 
 
1912 skøde Jens Poulsen Penderup Christensen, 13a, 13i, 8g 
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1916 skøde Peter Kirk, 13a, 13i, 3c, ( i matr.12b) 
1940 adk Johanne Marie Kirk født Bonde, 13a, 3c + Kåstrup - if lg. sskifte   
 
1942 skøde Morten Overgård Christensen Kirk, 3c, 13a 
1971 ny itingbog, overført blad 8g 
 
Eje ndom i Kjelstrup, ny matrikel no 13 b, m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 0.7.2.0., ny matr. no 13b, hk 0.5.1.½, ejer og bruger Christen Jensen Hvam 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 298 ( nyt register fol. 460) 
 
1841 skøde Christen Jensen Hvam, parcel af sælger, Niels Christian Thøgersens gård, hk. 0.7.2.0. ( fra fol. 139) 
1846 skøde do, parc el no 2 af Engbjerggård, ny hk. 0.2.1.½ fra Peder Christensen Møl 
1855 skøde do, gårdparcel 6 l 1¾alb.- fra Peder Christensen Smed 
1855 skøde do, parc el 11f, 2 alb., fra Jens Mikkelsen 
Folketælling Kjelstrup 1845, 28. fm. et hus 
Christen Hvam, 38 år, født i Øsløs, husmand og murer 
~Maren Christensdt., 34 år, født i sognet 
|-Else Marie Christensen, 3 år, født i sognet 
Jens Simonsen, 77 år, enke, født i Sennels, inderste og aftægtsmand 
folketæling, Kjelstrup 1860, et hus 
Christen Jensen Hvam, 53 år, født i Øsløs 
~Maren Mon Christensdt. 48 år, født i sognet 
|-Maren Christensdt. 15 år, født i sognet 
|-Stine Christensen 12 år 
1865 skifte † Christen Jensen Hvam, adkomst for enken Maren Mon Christensen: 0.7.2.0., ny 0.4.1½ med bygninger, 14g af Engbjerggård ¾ alb., 11f af Kjels trup 2 alb.  
 
1866 adk Christen Frændsen ~med enken Maren Mon Christensen hans adkomst til 13b hk 0.5.1.½ med bygninger, 14g af Engbjerggård 0.1.½.¼, 11f 2 album, Jensbygård 6’l 
1¾ album 
nyt register: overført fol. 495 - se matr. no 17a 
 
Kjlelstrup, matrikel no 13b m.fl. 
Realregister 1846-1970 fol. 528, matr. 13b hartkorn 0.2.0.¾, 12e hk 0.0.1.¾ (udg. af. matr. 1972), 13i hk 0.2.0.2¾ 
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1910 skøde Peter Kirk, 13b - fra Frands Christensen - se også 12b 
 
1936 skøde Thorvald Emil Kirk 12e, 13i, 13b 
 
1946 skøde Olav Badstue Madsen, 12e, 13b, 13i 
 
1947 skøde Henry Østergård Pedersen, 12e, 13b, 13i 
 
1947 skøde Knud Chr. Jensen, samme ejendom 
1960 adk Inger Marie Jensen, enken if lg. skifte 
 
1960 skøde Peder Christian Mikkelsen Bak, samme ejndom ( i matr. 14a - se der.  
  
Eje ndom i Kjelstrup, ny matrikel no 13c m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.6.2.½., ny matr. no 13c, hk. 0.4.1.0. ejer og bruger Simon Poulsen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 299. ( nyt register fol. 461) 
 
1841 skøde Simon Poulsen, parcel af sælger Niels Christian Thøgersens gård  
Folketælling Kjelstrup 1845, et hus 
Simon Poulsen, 34 år, født i Sennels, er nærer sig af en liden jord og havedyrkning 
Maren Christensdt., 67 år enke, hans mor 
Sidsel Margrethe Poulsdt., ugift, hans søster 
1855 skøde do, parc el 10m 2¼ alb. fra Lars Bisgård (solgt) 
1859 skøde do, no 7g, hk. 0.3.0.¼ (solgt)  
Folketælling, Kjelstrup 1860, et hus 
Simon Christian Poulsen, 48 år, født i Sennels, daglejer 
~Margrethe Christensdt., 37 år, født i Kåstrup 
|-Johanne Simonsen, 11 år, født i sognet 
|-Maren Simonsen, 7 år 
|-Dorthe Marie Simonsen, 4 år 
Folketælling Kjelstrup 1880, et hus 
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Simon Christian Poulsen, 67 år, født i Hov, husejer 
~Margrethe Christensen, 57 år, født i Kåstrup 
|-Poul Christian Simonsen, 21 år, født i Kjelstrup 
|-Karen Marie Simonsen, 12 år 
Realregister 1946-1970 fol. 461, matr. 13c hk 0.3.2.0 (ændret ved jordfordeling) 2ha 2698m², St. Hillerslev 78 0.0.2.1. 1ha 1380m² 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Margrethe Christensdt., 67 år, enke, født i Kåstrup, husejerske 
|-Christen Bojer Simonsen, 28 år, ugift, født i sognet 
1895 adk Margrethe Christensen, enke, ifølge skifte, huset 13c 
 
1909 adk Christen Bojer Simonsen, samme ejendom if lg. skifte 
Folketælling 1921, Kjelstrup 
Christen Bojer Simonsen, enke,  født 1861 i sognet, landmand 
Karen Nørgård, født 1889 Hjardemål, ugift, husbestyrerinde. 
 
1923 skøde Carl Chr. Jensen, samme ejendom 
 
1924 skøde Martinus Jensen, samme ejendom 
 
1925 skøde Knud Chr. Jensen, samme ejendom 
 
1947 skøde Henry Østergård Pedersen, 13c + Kåstrup 10n 
 
1947 skøde Viggo Nielsen, 13c, 10n Kåstrup 
 
1948 skøde Niels Nielsen, 13c, 10n Kåstrup 
 
1963 skøde Harald J. Overgård, 13c, 10n  
1970 skøde do, 78 St. Hillerslev, endeligt skøde, jordfordeling 
 
Hus i Kjelstrup, ny matrikel no 13d 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 0.6.1.¼, ny matr. no 13d, hk 0.4.0.2½, ejer og bruger Mads Pedersen 
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Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 300 ( nyt reg. fol. 462) 
 
1841 skøde Mads Pedersen, parcel no 4 af sælger Niels Christian Thøgersens gård  med bygning 
 
1845 skøde Peder Christensen Oddershede (Tange), samme hus 
 
1855 skøde Jens Christensen Neergård i Kjelstrup, samme hus, nyt hk. 0.4.0.2½ 
1857 testam mellem Jens Christensen Neergård og hustru Anne Jensdt., huset 13d i Kjelstrup (se også Grøngård, Anne Jensdt. var enke e. Chr. Andersen Bonde) hvor parret  
 bor ved folketælling 1860 
 
1874 skøde Jens Christensen Vestergård, samme hus med aftægt,til sælger, enken Anne Jensdt.  
1880 Folketælling, Kjelstrup, et hus 
Jens Christensen Vestergård, 50 år, født i Skovsted, tømrer 
~Anne Katrine Jepsen, 57 år, født i Hjardemål 
Marie Pedersen, 1 år, født i Hillerslev, forsørges af fattigvæsnet 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Jens Christensen Vestergård, 60 år, født i sognet, husmand 
Ãnne Katrine Jepsen, 67 år, født i Hjardemål 
|-Marie Jensen, 29 år, gift, født i Skinnerup, indsidder 
   |-Anine Bertelsen, 6 år, født i sognet (Jens Bertelsens barnebørn) 
   |-Jens Chr. Bertelsen, 4 år, født i sognet 
   |-Vilhelm Bertelsen, 2 år, født i sognet 
Marie Pedersen, 11 år, født i sognet, plejedatter u. fattigforsørgelse 
 
Realregister 1846-1970 fol. 462, matrikel no 13d hk 0.4.0.2½, 21b hk 0.0.1.1, 10c hk 1¾ album, 18a hk 0.2.1.¾, 18f hk ½ album. - 10c,18a, 18f udgår af matr iklen, 
21b overført 3b. 13m  overf. 12a.  1973 udgør 13d 1431m²  
 
1897 adk Peder Christian Bertelsen,13d, if lg. skifte 
1915 adk arvinger efter Peder Christian Bertelsen, samme ejendom 
 
1915 skøde Chr. Sørensen Bak, samme ejendom- se også 18a ejer fra 1915 
1915 skøde do., 21h 
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1920 adk Anine Bertelsen, enken, 13d, 21b 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Anine Bak, født 1883 i sognet, enke, landbrug 
|-Anne Marie Bak, født 1902 i sognet 
|-Peder Bak, født 1918 i sognet 
Niels Bertelsen, født 1897 i sognet, bestyrer 
 
1926 skøde Ole Chr. Jensen, 13d, 21b, 10c St. Hillerslev, 18a, 18f 
 
1958 skøde Niels Christian Graversen, 13d, 18a, 18f. 
 
Kjelstrup, matrikel no 13e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 464 ( nyt register fol. 463) 
 
1876 skøde Christen Nordentoft af Salling og Christen Thomsen af Vorring, no 13e, hk. 0.2.1.2½- sælger Jens Christian Sørensen 
1882 skøde Christen Thomsen, fra Christen Nordentoft 
Realregister 1946-1970 fol. 463 13e hk 0.2.1.2 
 
1891 skøde Niels Andersen 
overført registret fol. 489 - se matr.no 15 
 
Hus i Kjelstrup, matrikel no 13f m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 425 ( nyt register fol. 454) 
 
1860 skøde Simon Jensen no 13f, 11i i Kjelstrup hk. 0.1.2.0, med bygninger - fra Niels Peter Nielsen,  Rær register f. 61 
1868 skøde do., no 4d, hk. 0.1.1½ 
1871 skifte Simon Jensen og hustru, læst som s ikkerhed for børn i et hus i Kjelstrup 
Realregister 1846-1970 fol. 454, matr. 11i hk 0.1.1.0, 13f 0.0.1.0., 4d 0.0.1.1½ - 11k frasolgt, øvrige underlagt 11i 28ha 3589m² 
Folketælling Kjelstrup 1890 et hus 
Simon Jensen, 63 år, født i Korsø (Hjardemål), husmand 
~Marianne Jepsen, 59 år, født i Tømmerby 
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1902 skøde Søren Christian Sørensen, 11i, 13f, 4d med bygninger 
 
1912 skøde Erik Nielsen, samme ejendom 
 
1913 skøde Chr. Tandrup, samme ejendom 
 
1914 skøde M. Th. Mortensen, C. Sørensen og P.V. Overgård, samme ejendom 
1917 skøde M. Th. Mortensen, P.V. Overgårds andel 
1928 adk C. Sørensens arvinger Jens Askov og Mathilde Sørensen 
1928 skøde M. Th. Mortensen, fra C Sørensens arvinger, deres 3. del 
 
1948 skøde Niels Kanstrup Pedersenm 1i, 13f, 4d 
 
1951 skøde Lars Peter Jensen, Hjardemål, samme ejendom 
 
1961 skøde Jacob Nørgård Christensen 
 
En gård i Kjelstrup, ny matrikel no 14a m.fl. 
Engbjerggård i Kjelstrup, før Brogård  
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 11.4., ejer Hans Jensen på Sø, bruger Jesper Sørensen 
matrikel 1664, hartkorn 11.4.0., ejer Christen Rasmussen, bruger Jesper Sørensen 
DØV, 1674, 1677,1778, 1681, ødegårde uden husbond: forrige Christen Rasmussen t. Ettrup,  bruger, nu Jesper Sørensen 
DØV afkortning 1680 fra hartkorn 11.4. til hartkorn 6.0., bruger Jesper Sørensen 
fæstet med frihed 1683-1686, Jesper Sørensen, landgilde efter jrdebo, 10 td. rug, 1 svin, nedsat til 2 mk. landg. 5 td. havregr. = 6 td. 6 skp. 
matr ikel 1688 no 1, hartkorn 5.7.3.1., ejer Kongen,  bruger Maren Eriksdt. ( ~Poul Pedersen) 
DØV, 1688 udlagt til rytterhold, N. Sturchische regiment, no 1, bruger Mikkel Christensen og Kirsten Eriksdt., 5.7.3.1. 
matr ikel 1688b no 1, hartkorn 5.7.3.1., ryttergods, bruger nu Lars Andersen Brogård 
Auktion 1716 over ryttergods, no 1, hartkorn 5.7.3.1., gl. hartkorn 11.4., bruger Maren Eriksdt., før Jesper Sørensen, solgt t. Hr. Christen Pedersen Øland 
matrikel 1688c no 1, hartkorn 5.7.3.1., ejer Rubert Humble, bruger Lars Andersen Brogård 
Strøgods 1778 no 1, bruger Mads Christensen Harbo 
hartkornsspec if ikation 1789 no 15, hartkorn 5.7.3.1., ejer Morten i Lønnerup, bruger Mads Harbo 
hartkornsekstrakt 1820/39 ejer og bruger Jens Myg hartkorn 7.1.0.3 5/12, ny matrikel no 14a hk 6.4.3.2¾,.14g hk 0.2.1.¼ - nu Peder Christensen Møl, 
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hartkornk 6.7.3.2.11/12 + 14g 
( ny matr. no 14b:1820/30: ejer og bruger Bertel Pedersen Bonnerup hartkorn 0.1.2.1½->0.2.1.2¾. 
14c hk, 0.4.0.1¾ ->0.4.2.¾, ejer og bruger Christen Ton, nu Jens Mikkelsen 
14d hk. 0.4.2.0.->0.4.3.1., ejer og bruger Lars Bonde, nu Peder Christensen Bonde 
14e hk. 1.2.2.2½->0.2.0.2½, ejer og bruger Jens Bonnerup, nu Peder Christensen Bonde 
14f hk. 0.2.1.2¼ - 0.3.2.1., ejer og bruger Thomas Harbo nu Anders Christensen 
 
I ældre tid kaldtes gården Brogaard, vel navngivet efter sin beliggenhed v. vejen der fører over engene og Skiveren til Hillerslev. Hvornår navnet ændres til Engbjerggaard, står ikke 
ganske klart, måske i forbindelse m. nyopførelse ell. overgang til selveje? I et skøde af 1815 benævnes den Engbjerggaard, og eftersom Brogard-slægten bevarer navnet som 
slægtsnavn langt ind i 1700 tallet, er det sandsynligt, at navneskiftet er sket s idst i 1700 tallet eller først i 1800 tallet. 
 
Brogård nævnes som fæstegård 1664, dens hartkorn var da 11 tønder, 4 skæpper , fæstet til Jesper Sørensen, men både fæster og ejer opgav gården o. 1668 og gården overgik til 
staten (kongen) som ødegods. Jesper Sørensen nævnes i tingbogen 1673, hvor han stævnes for kirketiende, “før i Brogård, nu i St. Hillerslev” 1683 tilbage til Kjelstrup, hvor han 
opførte et hus på “Kjels trup Bak”, kaldet Kiilshus, som hans søn Niels overtog efter sin fars død 1693.  
 
Efter 1668 betegnes Brogaard som ødegård. I de efterfølgende år holdtes jævnligt syn på dens græsarealer, for at fastsætte prisen på lejen af dem. 1674 fører Emmike Eriksen, borger 
i Thisted, vidner på at da han fik Brogård, var den øde. Der var intet ladehus, men kun et forfaldent ralingshus. Størsteparten af jorden var udslæbt og ikke tjenli at så i. Resten har 
Emmike Eriksen ladet tilså. 
I 1677 betegnes Brogaards eng som skammelig opgravet og misbrugt.( En ødegård var i de dage ikke noget særsyn, eftervirkningen fra datidens krige og epidemiske sygdomme, 
havde tyndet ud i befolkningen, så det var svært at få gårdene bortfæstet.)  I 1681betegnes flere gårde i Kjelstrup son ødegårde, nemlig  Brogård,  Mads Kjærs gård, Chr. Pedersens 
gård, Anne Mortensdatters gård og “Overgaard”. 
1683 føres der vidner på at Brogårds eng var overgødet med fåre og fæmøj og i Brogårds dal syntes der at være avlet 3 læs lyng. Der førtes vidner på at der var drevet får i 
Brogårdsdal og hyrderne sagde at det var Brund mænds får.- Sagen føres herefter videre, Brund mændene forpligter sig til at hegne Brogårdsdal som andet hegnet eng og til ikke at 
komme på Kjels trup Hede, som ellers er kaldet Hejerberg, med nogen brugelighed, uden at det er sket med Kjelstrup mænds minde samt til at betale sagens omkostninger. 
1685: Gunde Ulf i Østrild har ladet syne græsningen til den gård Kirsten Eriksdt. sidst beboede og som er øde. 
 
Samme år nævnes Mikkel Christensen Bødker som bruger, sandsynligvis kun af græsningen. Han nævnes i tingbogen 1685-99,  
1698 for at have kørt over Kilsgårds jorder, hvilket bliver ham forbudt. 1699 ( ikke her i gården, men hvor, gård no 17?) er Mikkel Christensen Bødkers søn og Jens Larsens søn 
Christen fra Ll. Hillers lev. er blevet forulempet i Mikkel Christensen Bødkers gård i St. Hillerslev. Det bevidnes at de 2 drenge var i en båd i Hillerslev kilde, hvor de drev nogle 
ænder op på land. Anders Pedersen i Ll. Hillerslev påstod, det var hans ænder og løb efter drengene og ville slå dem. Anders Pedersen blev tiltalt for vold.  
 
Endelig 1693 lykkedes det at få Brogaard igang igen. Den 22.4. udstedte regimentsskriveren fæstebrev på gården til Lauritz Andersen i Brogaard. Iflg. forordning af 1688 om 
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fæstning af ødegods, blev han fri for tiendeskatter i 3 år, ligesom gårdens hartkorn var  nedsat til 5.7.3.1. Trods forletningerne har det s ikkert været en hård opgave at genopbygge 
gården. 1671 bestod den kun af et faldefærdigt ralingshus, og har vel næppe været vedligeholdt før Lauritz Brogård overtog den. 
 
Gården skiftede ejer flere gange indtil den 1793 overgik til selveje. 1740 var ejeren Rubert Humble, 1789 “Morten i Lønnerup”. 1793 solgte Mads Pedersen i Lønnerup og Anders 
Olesen i Hoxer “Mads Christensen Horboes fæstegård” til Peder Madsen i Kjelstrup, ( Mads Horboes søn.) 
 
Slægten Brogaard 
1. led: 
Lars Andersen Brogaard, der fik fæste på Brogaard 1693, blev gift i Hillerslev kirke året efter med Dorthe Thomasdatter. Parret fik 6 børn døbt i Hilers lev Kirke 
Anders f. 1695 blev g.m. Anne Nielsdatter og bosatte sig i Thisted 
Dorthe f. 1696 g.m. Christen Andersen Hov, Store Hov St. Hillers lev no 9.  
Bodil f. 1698 var g. m. Christen Pedersen Overgård og Thomas Andersen i Overgård i Kjelstrup 
Thomas Brogaard, f. 1701 g.m. Karen Andersdatter, blev i Kjelstrup, i svigerfaderen Anders Torstensens fæstegård. 
Anne f. 1705, † 1709 
Lars Andersen Brogård døde 1734, 70 år gl., Dorthe Thomasdt. døde 1748, 88 år gl. 
 
2.led: 
Det blev datteren Maren Larsdatter født 1702, der sammen med s in mand Peder Pe dersen Lønnerup født ca. 1702, der førte Brogaard videre.  
Parret er s ikkert viet i Hillerslev o. 1736, men vielser blev i nogle år deromkring ikke indført i kirkebogen. Samme tid har de vel overtaget fæstet på Brogaard.( fæstebreve ikke 
bevaret) 
De f ik 2 børn, Lars f. 1737,der  døde sm. år. og datteren Anne født 1738, der senere sammen m. sin mand fæstede Brogaard. 
Maren Larsdatter døde 1775 og Peder Lønnerup 1782. 
3. led: 
Ane Pe dersdatter Brogaard , 1738-1812, blev viet i Hillerslev Kirke 1761 til Mads Christensen Harbo,* født 1734 i St. Hillers lev , søn af Christen Christensen Harbo og Dorte 
Jensdt. Tousgård.St. Hillerslev. Der kom 6 børn i ægteskabet, men de 3 døde som spæde og en datter blev kun 10 år gl.. 
*Mads Christensen Harbo nævnt i skifte U.1793.2/117 
Ved Folketællingen 1787, Kjelstrup, 12 fm., havde parret de resterende 2 børn hjemme i gården, sønnen Peder 22 år og datteren Maren Madsdatter på 8. Herudover havde familien 
en tjenestepige  
Maren Nielsdt. 29 år og en tjenestedreng Christen Jensen 17 år gl. 
Ved folketælling 1801, Kjelstrup, var datteren Maren Madsdt. 23 år hjemme, desuden 3 tjenestefolk 
Christen Nielse 19 år, Anders Billing 31 år, Kaper Christensen 16 år 
Sønnen Peder Madsen f ik 1793 skøde på “Mads Christensen Harboes fæstegaard af hk. 5.7.3.1.” Prisen 700 rdl. og blev dermed den 1. selvejer af gården. Glæde var dog kort, han 
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døde 1799,  35 år gl og ugift, og gården blev således Mads Harbos  ejendom. Ved en aftale af 5.11. 1800 blev hans svigersøn Peder Tange bestyrer af gården.  
4.led: 
Datteren Maren Madsdatter født 1778, blev i 1801 g.m. Peder Christensen Tange, der fik skøde på gården 1807. I mellemtiden var der frasolgt en parcel, så gårdens hk. nu er 
5.5.3.2/3. Samme år fik Peder Tange gården brandforsikret,  en såkaldt paralelgård, bestående af  Stuehuset i nord på 15 fag og godt 9 alen bred. Dels opført m. mur og dels klinede 
vægge og stråtag. Indrettet med stuer, kammer, køkken og bryggers, loft og en bilægger kakkelovn, skorsten og kedel på ¾ td. samt bageovn. Det søndre hus var på 19 fag og 11 alen 
bred med klinede vægge og stråtag, indrettet til lo, lade, stald, fæ og fårehus. 
Peder Tange solgte gården 1813  og f lyttede til Brund, v. Folketællingen der 1834 boede parret i et hus, tilhørende Niels Chr. Krogh. Peder Tange var da 74 år og Maren Madsdatter 
56. Hans enke “Maren Brogaard “(andre steder også kl. Harbo)  boede 1845 stadig i huset i Brund, nu som indsidder. Med hende sluttede kæden af Brogårdfamilien i gården i 
Kjelstrup. 
 
Hans Jensen Berg , blev ejer af gården 1813, men  solgte den igen efter 2 år til Jens Iversen Gården benævnes nu “ Engbjerggaard “,Jens Iversen frasolgte en parcel og 
mageskiftede 1817 gården med Jens Nielsen Myg. nu hk. 5.3.3.2½ 
 
Jens Nielsen Myg, der var g.m. Johanne Christensdt., tilkøbte 2 parceller af Jens Hellebergs gård og 2 kærskifter i Hillerslev Nørkær,  frasolgte selv et par parceller, hvorefter 
Engbjerggaards hk. var 4.5.2.2/3. 
Jens Myg og Johanne Christensdt. havde tidligere boet i Vestervig. hvor deres dt. Maren er født 1804. Hun blev konfirmeret i Hillers lev Kirke 1819, der var flere børn i ægteskabet.. 
Jens Nielsen Myg solgte gården 1823 og f lyttede til en mindre gård i Hillerslev Han døde i Hillers lev som aftægtsmand 1832, 72 år gl, ved folketælling 1845 boede hans enke 
i et hus i Hillerslev, 74 år gl. født i Nors. 
 
Anders Christian Christensen Bunch, “ af Skibstedgaard”, fik 1823 skøde på “ Engbjerggård”, 
hk. 4.5.2.¾, en tilhørende parcel hk. 2.2.l.½, samt de 2 kærskifter hk. 0.1.0.1¼. 
Han var født i Nors 1775 som søn af Christen Poulsen Bunch og Karen Andersdt. Vestergaard, gift 
 i Hjardemål 1825 med Mariane Christensdatter, født 1796, dt. af Christen Larsen og Inger Christensdt. i Hjardemål Klit. 
Anders Bunch døde kun 2 år efter overtagelsen af Engbjerggaard. 1825 1.12, blev der afholdt skifteforretning i boet. Det viser et velassorteret indbo, redskaber m.v. Besætningen 
bestod af  2 røde heste, henh.v. 12 og 14 år gl., 1 brun og 1 mørkebrun hest, hver på 2 år. Desuden af   7 køer, nemlig 2 hvide, 1 sorthjelmet, 1 rød,  1 gråbroget, 1 hvidbroget og, 1 
sortbroget, desuden 4 stude, 2 kvier og 5 kalve. I fårestien var der 21 får og 1 vædder og i svinestien 1 so. 
I skiftet nævnes hans brødre som arvinger, men de s lettes igen til fordel for hans datter Karen, der blev født efter hans død. Der blev  knap 750 rdl. sølv til deling ml. mor og datter. 
En del af værdierne stammede fra Mariane Christensdatters fædrene og mødrene arv. 
Datteren Karen Andersdt. Bunch født 1826, blev 1845 g.m. Gravers Thomsen  i Kjelstrup. 
Mariane Christensdatter giftede sig 1826 21.3. med Lars Jespersen, født. 1796 i Øster Vandet  De f ik sønnerne Anders Christian Larsen og Jesper Larsen.  
Lars Jespersen, hans kone og sønnen Anders Christian døde i Engbjerggaard kort efter hinanden 1835. Skifteforretning efter Lars Jespersen begyndte 1835 d .6.5., men var blevet 
udsat p.gr.a. “en her i gården værende epidemisk sygndom”.  Siden sammenfattedes skiftet for de tre afdøde personer i eet skifte. (Hillers lev/Hundborg  
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Herreds skifteprotokol fol. 367ff) Boet var absolut ikke forr inget siden Anders Bunchs død, besætningen var stort set af samme størrelse, hestene  yngre og 1 var kommet til, ligesom 
der var  lidt flere stude. 
Skifteforretningerne strakte s ig over over et års tid, imens blev gården passet v. fremmed hjælp, indtil den blev solgt på auktion. 
folketælling 1834: 
Lars Jespersen 39 år   
~Mariane Christensdt. 
Karen Andersdt. Bunch, hendes dt., 9 år 
Anders Christian Larsen, hendes søn 3 år 
2 tjenestefolk Maren Nielsdt. 20 år, Niels Pedersen 20 år. 
Ved Folketællingen, Engbjerggård 1860 beboedes gården af: 
Lars Østergård Christensen, 30 år, ugift, født i sognet - avlskarl 
Christen Kortegård Nielsen 22 år, født i sognet,- tjenestekarl 
Mette Christensen, 33 år, født i sognet - husholderske 
 
Pede r Christensen Møll , g.m. Karen Marie Andreasdatter fik auktionsrettens skøde 1837 på Engbjerggaard med parcellen og kærskifterne. 
Gårdens bygninger blev brandfors ikret 1839. I forhold til forrige brandforsikring var det eks isterende stuehus “meget forbedret” , nu m. grundmur., mens det søndre hus synes at 
være det samme. Der er blevet opført et hus østen i gården på 21 fag, 14 alen bred m. grundmur og stråtække; indrettet til lo, lade, hugkammer og vognhus. Ligeledes et hus opført 
vester i gården på 21 fag, 9½ alen bred, grundmuret og m. stråtække; indrettet til stald, fæhus, gæstestald og karlekammer. Desuden var der kommet en kvist på stuehusets sydside på 
3 fag, 7 alen bred af grundmur og m. stråtække; indrettet til sovekammer med kælder under, f jeldgulv, loft, vinduer og døre. 
I Peder Mølls tid fastsattes den nye matrikel. Engbjerggaard f ik no 14a, nu hk. 6.4.3.2 ¾, inc l. parcellerne fra Jens Hellebergs gård. Hertil kommer de to engskifter i Nørkjær, en 
parcel i Brund og een i Kjelstrup, som var tilkøbt. 
 Ved Folketællingen 1845 bestod familien af  ægteparret, han 50 år, født i V. Vandet- hun 48 år, født i Rær. Sønnen Christen 22 år, født i Vang og datteren Ane Kirstine, 20 år. født i 
V. Vandet. 
Herudover var der et plejebarn Ane Katrine Christensdt. på 14 år, og en dreng Christen Christensen 10 år, der blev forsørget af sognet, 2 tjenestefolk og en inds idder og hjulmand 
Niels Chr. Jensen, 24 år.  
 
 1858 solgte Peder Christensen Møll gården og parcellerne til kammerraad  prokurator Chr. Lykke i Thisted, der dog næppe har beboet den, men sandsynligvis blev passet af  
bestyrer, 1864 solgte han den til gårdejer Albinus Fjeldgaard, der s ikkert ikke levede af gården alene, idet der er utallige eksempler på handeler i skøde og panteregistret, hvori han 
var involveret, ligesom han handlede med nogle parceller fra Engbjerggård. 1880 boede han og hustruen  Grethe Lund stadig i Kjelstrup med sønnen Anton Carl Ferdinand, dennes 
hustru og søn Albinus. Han havde  mageskiftet  Engbjerggaard 1870 med Lars Chr. Fuglsang, der havde gården i 6 år, hvorefter  Thomas Vestergaard Eriksen fik skøde på den. 
Han var ved Folketællingen 1880  29 år gl. født i Torsted. hans kone Ane Birgitte Maria Knudsen 28, født i Ø. Vandet, deres  døtre Ane Katrine,  Kirstine, Petrine og Thomine var 
hv. 4,2 og 1 år. Ane Birgittes forældre Knud Madsen og Ane Kirstine boede hos dem. Herudover var der 3 tjenestefolk. Ved Folketællingen 1890 nævnes yderligere 2 sønner og 2 
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døtre, Erik Nørgaard Eriksen og Knud Eriksen, begge 8 år, Johanne og Ane Katrine Eriksen, hv. 4 og 12 år.  
1905 f ik sønnen Erik Nørgaard Eriksen skøde på Engbjerggaard, udstedt af arvingerne efter faderen. 
1909 solgte han gården til brødrene Pe de r Chr. og Jens Krog Pedersen. 
1912 overtog Jens Krog Pedersen sin brors andel, som han drev til 1949, hvor hans svigersøn Peder Christian Mikkelsen Bak fik skøde på gården, matyrikel no 14a, h, i,k,l,m,n,o,q, 
18b,8c,11f,14æ,14ø, + 9k i Kåstrup-  
 
1972 udgjorde matr, 14a, inc l. de s lettede numre, 40ha 8015m², 14o 2ha 1380m² + arealet i Kåstrup. 
kilder: Matrikler, hartk.specifikationer, T.Balles ” Tingbogsekstrakter fra Thy“, Nikolaj Bojer “Familier i Thy & Han Herred”, kirkebøger, skøde og panteregister,  m.v. 
 
En ejendom i Kjelstrup, ny matrikel no 14 c og v 
hartkornsekstrakt1820/39, hartkorn 0.4.0.1¾, ny matr. no 14c, hartkorn 0.4.2. ejer og bruger Christen Ton, - nu Jens Mikkelsen 
Oprindelse, jord fra Peder Tanges gård og fra Engbjerggård og Jens Hellebergs gård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 158 
 
1811 skøde Jens Christian Madsen Horn på en parcel af Engbjerggård, hk. 2 alb.  samt parcel no 2 af Jens Hellebergs gård hk. 0.3.3.2¾ med det på parcellen stående hus 
  Jens Chr. Madsen kaldes tillige “Tingstrup”*- sælger Jens Iversen. se nedenfor* 
 
1822 skøde Christen Pedersen Ton, et hus hk. 0.4.0.1¾, sælger Jens Chr. Madsen Tingstrup* 
1829 skifte efter Christen Pedersen Tons hustru Anne Madsdt.(Nielsdt.) 
=Anne Nielsdt       HH1829/327  
folketælling, Kjelstrup, 1834, et hus 
Christen Pedersen Ton, 44 år, husmand 
~Maren Kirstine Christensdt. 35 år 
|-Niels Peter Christensen 12 år 
|-Peder Christian Christensen, 6 år 
|-Maren Christensdt. 4 år 
|-Christiane Christensdt. 1 år 
1835 skifte efter Christen Pedersen Ton - læst som sikkerhed for børns arv. 
= Christen Pedersen Ton       HH1835/374 
 
Folketælling Kjelstrup 1845, et hus 
Jens Sejtræk, 39 år, født i Sennels 
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~Maren Kirstine Christensdt., 46 år, født i Hundborg 
|-Maren Christensdt., 15 år, født i sognet ( hendes dt.) 
|-Christiane Christensdt., 12 år, født i sognet (hendes dt.) 
|-Mikkel Christian Jensen 9 år 
|-Sidsel Kirstine Jensen, 6 år 
1854 skifte do, læst som adkomst for enken Maren Kirstine Christensdt. til huset hl. 0.4.0.1¾, ny mar. no 14c (4e?) hk. 0.4.2.¾ 
1854 attest enken er ~Jens Mikkelsen, hans adkomst 
1856 skøde Jens Mikkelsen, en udstykket parcel fra sælger Bertel Bonnerups gård no 10æ hk. 1¼ album 
Folketælling Kjelstrup 1860, et hus 
Jens Mikkelsen, 53 år, født i Sennels, husmand 
~Maren Kirstine Christensdt., 63 år, født i Hundborg 
|-Sidsel Kirstine Jensen, 21 år, født i sognet 
Kristine Matiasdt., 1 år, plejebarn, født i sognet  
1874 skøde do, en lod no 14v hk. 1½ alb. - sælger A. Fjeldgård.  
Folketælling Kjelstrup 1880, et hus 
Jens Mikkelsen, 73 år, enke, født i Sennels, husejer 
|-Sidsel Kirstine Jensen, 40 år, født i Kjelstrup 
Realregister 1846-1970 fol. 469, matr. 14c, 14v  - overføres 1918 til 14b 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Poul Pedersen, 41 år, født i sognet 
~Sidsel Kirstine Jensen, 50 år, født i sognet 
1912 adk Sidsel Kristine Jensen, if lg. skifte  
 
1912 skøde Christen Smed Christensen, samme ejendom- fra Sidsel Kirstine Pedersen, født Jensen 
1918 - se 14b 
 
* Jens Christian Madsen Horn bor ved folketælling, 
1834, i et hus i Kjelstrup, 42 år og husmand 
Ãnne Katrine Justdt. 37 år 
|-Christen Jensen, 12 år 
|-Anne Frøkjær Jensdt., 8 år 
|-Lars Christian Jensen, 6 år 
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|-Maren Jensdt., 3 år 
 Ll. Hillerslev 1845 i et hus, 57 år gl., født i Tingstrup, husmand, klude og bensamler 
~Anne Graversdt., 54 år, født i sognet og hans kones dt. Marianne Nielsdt., 20 år, født i Østrild 
Ved folketælling 1860, Hillerslev i et hus, hvor Jens Christian Madsens alder angives til 85 år og Anne Graversdt. 71 år. 
Hos dem bor Anne Kirstine Jensen, 36 år, ugift født i Tingstrup, tyende på fattigvæsnets regning 
og hendes datter Kirstine Nørgård 5 år født i Thisted 
 
Et hus i Kjelstrup matrikel no 14b 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.1.3.1½, ny matr. no 14b, ejer og bruger Bertel Pedersen Bonderup 
Oprindelse: parcel fra Engbjerggård 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 170 
 
1816 skøde Søren Christian Jensen Sø, fra Jens Nielsen Myg, en parcel af Engbjerggård no 3, hk. 0.1.2.1½, med det på parcellen opførte hus. 
 
1822 skøde Bertel Pedersen Vestergård, et hus af hk. 0.1.3.1½ 
folketælling 1834 Kjelstrup 
Bertel Bonnerup, 43 år, husmand 
~Ingeborg Sørensdt. 43 år  HH1835/358 
|-Peder Bertelsen 12 år 
|-Søren Christian Bertelsen 10 år 
|-Trine Bertelsdt. 7 år 
|- Lars Christian Bertelsen 3 år 
Ved folket. 1845 er Bertel Bonnerup 54 år gl., født i Nors 
~Kirsten Rasmusdt. 02 Sennels 
desuden børnene Lars Christian 14 år, Christian Bertelsen 9 år, Ingeborg Bertelsdt. 1 år 
Ved folketælling 1860 bor Bertel Pedersen Bonnerup og hustruen Kirsten Maren Rasmusdt. og datteren Ingeborg Bertelsdt. 16 år i huset 
1860 afkald fra Peder Bertelsen til Bertel Pedersen for 100 rd. 
 
1868 testam. Bertel Pedersen Vestergård indsætter sin søn Christen Bertelsen og hustru til eneste arvinger, indbefattet huset og et tørveskifte i Kåstrup 
1871 skøde do, lodden 14u i Kjelstrup ¾ album - fra A. Fjeldgård -  
 
Folketælling 1880, Kjelstrup, et hus 
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Christian Bertelsen, 40 år, født i Kjelstrup, husejer 
~Karen Marie Christensen, 38 år, født i Kjelstrup 
|-Ingeborg Christiansen, 11 år, født her 
|-Kirstine Marie Christiansen, 11 år 
|-Bertel Christian Christiansen, 8 år 
|-Maren Kirstine Christiansen, 5 år 
|-Kristiane Christiansen, 2 år 
Realregister 1846-1970 fol. 468, matr. 14b hk. 0.2.1.2¾ /1ha 9677m², 14n ¾ album/ 6568m², 14c hk 0.4.2.¾ 4ha 8488m², 14v hk 1½ album /1ha 3649m²,  
St. Hillers lev 69  2¼alb/ 5755m², 10q 0.0.1.½/ 1ha 4410m² 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Christian Bertelsen, 50 år, født i sognet 
~Karen Marie Christensen, 48 år, født i sognet 
|-Kristiane Christensen, 12 år, født i sognet 
|-Laura Christensen 6 år, født i sognet 
1910 adk Christian Bertelsen 14b, 14n med bygninger, if lg. testamente 
1910 adk Karen Marie Christensen, enken, samme ejendom 
 
1910 skøde Christen Smed Christensen, samme ejendom 
 
1918 skøde Laurids Lauridsen, samme ejendom 
Folketælling 1921, Kjelstrup 
Laurids Laursen, født 1863 i Farbjerg, Rin amt, derfra 1914 - landmand 
~Johanne Laursen, født 1864 i Hillerslev 
|-Signe Laursen, født 1904 i Farbjerg 
|-Peder Laursen, født 1911 i Farbjerg 
 
1934 skøde Jens Andreas Rægård Jensen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Jensen, Jens Andreas Rægård, landmand, Kjelstrup, født 4. maj 1907 i Arup, søn af landmand Martin Jensen. Gift med Ester Marie Jensen, født Pedersen Kappelgård, 12. juli 1915 i 
Hillerslev, datter af landmand Peder Pedersen Kappelgård. Gården er ombygget 1935 og overtaget af Rægård Jensen 1924. Der er opdyrket 12 tdr. land. Eeeejendomsskylde kr. 
13500, Grundskyld kr. 7200. Ved overtagelsen var besætningen 2 heste, 23 køer, 3 ungkvæg og 1 svin, den er nu 2 heste, 6 køer, 8 ungkvæg og 20 svin Rægård Jensen er brandmand 
og har interesse for fjerkræavl. Er uddannet ved landbruget.  
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1953 skøde Thorvald Overgård Andersen 14b, c,n,v, 10q 
1958 skøde do., no 69, if lg. jordfordeling 
 
Eje ndom i Kjelstrup ,matrikel no 14d m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.4.2.0., ny matr. no 14d hartkorn 0.4.3.0., ejer og bruger Lars Bonde, nu Peder Christensen 
oprindelse, jord fra Engbjerggård m.fl., skøde og panteregister 1823-46, fol. 172 
 
1820 skøde Lars Andersen Bonde, parcel no 6 af Engbjerggård, hk. 0.4.2.0. - sælger Jens Nielsen Myg, fra fol. 127 
folketælling 1834 og 1845, Kjelstrup et hus (hvor bor parret 1845?, 1850 lejer han et stk. jord af sin bror) 
Lars Andersen Bonde, 97 Kjelstrup 
~Margrethe Jensdt. Myg 97 Vestervig 
|-Maren Larsdt.( 1834) 24 i sognet 
|-Dorthe Marie Larsdt. 26 
|-Johanne Larsdt.  30 
|-Maren Larsdt.(kun 1834) 32 
|-Morten Larsen 35 
|-Else Larsdt.  37 
Ved folketælling 1860 boede Lars Andersen Bonde, 63 år gl., enkemand i en gård, med datteren Else. 
Morten Overgård Larsen 26 år, som inderste i gården 
~Maren Olsen, 26 år, begge født i sognet. 
 
1837 skøde Peder Christensen Bonde, samme ejendom med hus på parcellen. 
Folketælling Kjelstrup 1834, et hus 
Peder Christensen Bonde, 37 år ugift, husmand 
Maren Pedersdt. 56 år, enke, husholderske 
1840 skøde do, parc el no 5 af Engbjerggård, hk. 0.1.2.2½, sælger Jens Chr. Bonnerup, fra fol. 109 
folketælling 1845 Kjelstrup, et hus 
Peder Bonde, husmand 98 Hunstrup 
~Ãnne Jensdt.  83 Arup 
Maren Kirstine Jensdt., plejedt. 25 Øsløs 
Maren Pedersdt., enk e, inderste og aftægtskone 59 Østrild 
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1846 skøde do, parc ellen 9f af sælgers gård, nye hk. 0.1.2.¾ - fra fol. 98M, Søren Jensen Kanstrup 
1848 testam ml. Peder Christensen Bonde og Anne Jensdt., adkomst for enken: hus i Kjelstrup hk. 0.4.2. ny no 14d 0.4.3.0., parcel no 5 af Engbjerggård hk. 0.1.2.2½, ny no 14e 
0.2.0.2½, parcel 9f i St. Hillerslev, hk. 0.0.1.2¾, parcel 8d i St. Hillers lev 0..3.1.2. 
1856 skøde do, parc el no 8d hk. 0.3.1.2. udstykket fra sælger Peder Christensen Nørgård, hans ejende gård. 
folketælling Kjelstrup 1860, en gård 
Peder Christensen Bonde, 62 år, gårdmand 
~Ãnne Jensdt. 67 år 
Christen Christensen 35 år født i Østrild, indsidder 
~Maren Kirstine Jensdt. 35 år, født i Østrild 
|-Anne Petrea Christensen 3 år, født i sognet 
|-Else Kirstine Christensen 1 år. 
1869 skøde Anne Jensdt., Peder Christensen Bondes enke, parcel no 6at af Jensbygård, hk. 1¾ albun.- sælger Chr. Vandet Christensen fol. 434  
 
1869 skøde Christen Christensen, samme ejendom m. no 6at af Jensbygård, samt aftægt til sælgerinden 
1870 skøde do, lodder i Kjelstrup no 14c 1½ alb, 14t ¾ album - sælger A. Fjeldgård - solgt fol. 555 
1876 skøde do, lodden 7æ i Kåstrup 1¼ album, fra Jens Peter M. Kirk, fol. 63 
Folketælling, Kjelstrup 1880, en gård 
Christen Christensen, 54 år, født i Øsløs 
~Maren Kirstine Jensdt., 54 år, født i Øsløs 
|-Anine Petrea Christensen, 22 år, født i Kjelstrup 
Niels Peter Christensen, 16 år 
|-Martinus Christensen, 13 år 
|-Anton Christensen, 11 år 
1881 afkald fra Christen P. Andersen Bonde for 600 kr. i forskud på hans hustru Anne Petrea Christensens arv efter forældre Christen Christensen og hustru. 
fol. 555 ( nyt register fol. 470) 
 
1888 skøde Niels Peter Christensen, huset no 14d i Kjelstrup hk. 0.4.3.0., 14e 0.2.0.2½, 9f af St. Hilerslev 0.0.1.2¾, 8d 0.3.1.2., 6at af Jensbygård 1¾ alb., 7æ af kåstrup, aftægt 
til sælger og hustru, hans forældre Christen Christensen og Kirstine Jensen.  
Realregister 1846-1970 fol. 470 matr. 14d hk. 0.4.3.0., 14e 0.2.0.2½. St. Hillerslev 9f 0.0.1.¾ ( solgt), 8d 0.3.1.2., Jensbygård 6at 1¾ album,  
Folketælling 1890 Kjelstrup, en gård 
Niels Peter Christensen, 26 år, født i sognet, gårdejer 
~Kristine Marie Larsen, 28 år, født i Øsløs 
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|-Maren Kirstine Nielsen Holst, u. 1 år, født i sognet 
Maren Sørensen, 14 år, født i Sjørring, tjenestepige 
Jens Christian Christensen, 24 år, ugift, født i sognet - mandens bror 
1891 adk Kristine Marie Larsen, enken if lg. skifte, samme ejendom 
 
1894 adk Lars Mortensen Bonde, iflg. ~attest, samme ejendom 
 
1916 skøde Martinus Pedersen, svigersøn, 14d, 14e, 8d, 6at med bygninger 
Folketælling 1921, Kjelstrup 
Martinus Pedersen, født 1888 i Sennels - landmand 
~Petrine Pedersen, født 1892 i sognet 
|-Charles Pedersen, født 1916 i sognet 
|-Harald Pedersen, født 1917 i sognet 
|-Christian Pedersen, født 1919 i sognet 
|-Ingvard Pedersen, født 1909? i sognet 
1954 nyt tingbogsblad 8d St. Hillerslev 
  
Eje ndom i Kjelstrup, matrikel no 14r 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 217 
 
1874 skøde Anders Oddershede, hartkorn 0.1.2.¾ - sælger A. Fjeldgård 
 
1880 skøde Peder Christian Svendsen, samme ejendom 
 
1881 skøde Bertel Jepsen, samme ejendom 
 
1881 skøde Anders Christensen, amme ejendom 
 
1882 skøde Lars Christian Pedersen, samme ejendom 
 
1884 skøde Jens Christian Christensen, no 13r i Kjelstrup 0.1.2.¾ 
 



Hillerslev sogn, Kjelstrup 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 famileforhold    

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspecif icationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), og Kølbygård gods (K) “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 tek st er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på or iginalmaterialet 

109 

1888 skøde V. Helstrup, samme ej.med bygning 
 
1889 skøde Svend Christian Poulsen, samme ej. 
Realregister 1846-1970 fol. 483, matr. 14r Kjelstrup hk. 0.1.2.¾ 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Svend Christian Poulsen, 38 år, født i Tømmerby, husmand og fisker i Nordsøen 
Ãnne Marie Pedersen, 40 år, født i Tømmerby 
|-Pouline Kirstine Poulsen, 15 år, født i Kjelstrup Klit 
|-Elvine Poulsen, 10 år, født i Kjelstrup Klit 
|-Poul Christian Poulsen, 5 år, født i Kjelstrup Klit 
|-Anne Katrine Poulsen, 2 år, født i Kjelstrup Klit 
 
1892 skøde Anders Christian Jensen, samme ejendom 
 
1929 skøde Chr. Nielsen Kold 
 
1948 skøde Jenny Kristiane Christiansen, født Kold, datter 
 
1951 skøde Else Kristiane Nielsen født Bjerregård, 14r, særeje 
 
1962 skøde Arne Birch Jensen, dr. med. 
1973 nyt tingbogsblad 14r  
 
Kjelstrup gl.matrikel no 5, hartkorn 5.4.1.0., ny matr. no 15 og 14f 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 12.2., ejer Hans Nielsen i Mariager, bruger Anne Mortensdt.og Christen Nielsen 
matrikel 1664 - består af 2 halvgårde, hartkorn 7.0., ejer Corfits Ulfeldt, Christen Nielsen 
og hartkorn 6.2., ejer Hans Nielsen, forpagter for Axel Urne, bruger Anne Mortensdt. 
DØV 1667/68, hartkornsnedsættelse af en ødegård forige Axel Urnes, Anne Mortensdt. påboede, hartkorn 6½. 
DØV 1680,kongelig majestæt, hartkorn nedsat ½ gård fra 6.2. til 3.0., bruger Anne Mortensdt. 
do ½ gård fra 7.0. til 3.0., bruger Christen Nielsen 
1683, ½ ødegård hartkorn 3.0., fæstet m. fr ihed 1682-1685: Anne Mortensdt. 
fortegnelse ødegårde 1685, tildømt kongelig majestæt, forrige H.Nielsens, Mariager, bruger Anne Mortensdt., hartkorn 3.0. 
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DØV 1678 Ødegård: ½ af Ulfeldt nu kgongelig majestæt, hartkorn 6.6., bruger Christen Nielsen 
DØV 1683, ½ ødegårde, tilhørende kongelig majestæt, hartkorn 3.0., fæstet m. frihed 1682-1685, Christen Nielsen 
matrikel 1688 no 5, hartkorn 6.0. -> 5.4.1.0. ejer kongelig majestæt, bruger Peder Hansen 
1690/91 jordebog Kongelig majestæts gods, udlagt til herredsfogeden, 2 steder, forhen 3.0.3.0. for hver 
 1:forhen Corfits Ulfeldts, Christen Nielsen havde 
 2 forhen Hans Nielsen Mariager, Anne Mortensdatter brugte - nu 2 boliger, bruger Peder Hansen 
matrikel 1688b, hartkorn 5.4.1.0., ejer Herredsfogeden, bruger Jens Olesen 
matrikel 1688c, bruger Jens Olesen 
DØV 1736 og 1748, ejer byfoged Poulstrup, hartkorn 5.4.1.0., bruger Peder Christensen  
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, no 5, hartkorn 5.4.1.0., bruger Jens Pedersen Tækker 
hartkornsspecif ikation 1789 no 9., hartkorn 5,4,1,0., bruger Peder Jensen Tækker 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk 2.3.1.1¾, ny matrikel no 15 hartkorn 1.7.0.2., ejer og bruger Thomas Harbo - nu Anders Chris tensen 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.2.1.2¼, ny matrikel no 14f hartkorn 0.3.2.1.,ejer og bruger Thomas Harbo - nu Anders Chris tensen 
 
matr.1664 ½ Christen Nielsen   Tingbog 1666-75. 
Tingbog 1667 nævnes Christen Nielsen i Kjels trup som bror til Christen Larsens hustru Karen Christensdt. i St. Hillers lev 
1668, nævnes at Christen Nielsens gård  har stået øde i 1½ år, 1674 lejes græsningen fra Christen Nielsens ½ gård til borgmesteren i Thisted, Morten Thomsen. 
 
matr.1664 ½ Anne Mortensdt.   Tingobg 1667- en bror til Søren Jensen i Oddershede, Peder Jensen er tilholdende hos Anne 
Mortensdt., hvor Peder Jensen døde 1667. 1681 betegnes Anne Mortensdts. gård som ødegård. 
 
matr.1688 Peder Hansen 62  K1726/197*  Tingbog 1682 - 
  e. Karen Pallesdt.   K1726/197 
  |-Palle Pedersen 11  do 
  |-Abelone Pedersdt. 06  do 
* Peder Hansens børn  nævnes - m. flere andre - som søskendebørn til Karen Hansdt. ~Lars Christensen, Fuglsang i Tømmerby.  
1691 nævnes Peder Hansen mellem de bønder, der er i restance med landgilde m.v. til kongen. 
1693 holdes der syn på Peder Hansens iboende gårds brøstfældighed. Ralingshuset på 8 bindinger manglede indvendige lofter og laden på 6 bindinger manglede tag. Der var hverken 
kohus, stald eller fåresti, men til dette brugtes ralingen. Opbygning af de 3 manglende huse svarende til gårdens størrelse blev vurderet til 12 rdl. 
 
matr.1688b Jens Olesen 64  Timgbog 1699 
  ~Maren Andersdt. 
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Tingbog 1699 vidner Jens Olesen i en sag om et rytterhus i Kjelstrup, Han oplyser han kom til byen for 10 år s iden 
 
før 1736 Peder Christensen Tækker † 1778 94 St. Hill    far C Mortensen  
  ~Dorthe Pedersdt.Overgård † 1743 90 Kjelstrup    far P Christensen Overg 
  |-Jens Pedersen Tækker, her i gården 31 
  |-Maren Pedersdt. Tækker ~1756 32 
         Niels Poulsen Skomager,Kjelstrup 
  |-Kirsten Pedersdt. Tækker ~1767 34 
       Christen Pedersen af Kløv 
  |-Anne Pedersdt. Tækker ~1778 37 
         Lars Thomsen Brogård i Kjelstrup, Grøngård 
  |-Jens Pedersen Tækker ~1780  41 
         Anne Lucasdt., Skovsted 
  ~Karen Christensdt.~1743 Sen,† 1759 09 - ved vielsen “af Hov” 
  |-Dorthe Pedersdt. Tækker 51 
 
før 1778 Jens Pedersen Tækker † 1811 31her HH1821 kaldes Jens Pedersen Grøngård 
  ~Dorthe Christensdt. Overgård~1760 32 Kjelstrup U1787.1/278   far C Pedersen Overgård 
  |-Christen Jensen Overg.,foged på Ullerupg. 61 
         ~Christiane Marie Toft, ~1803 Hunstrup    far Nikolaj Toft 
  |-Peder Jensen Overgård / Tækker 63 
         her i gården 
  |-Thomas Jensen Overgård~  68 
         Johanne Johnsen ,se Vilholm 
  |-Morten Jensen Overgård* 73 
  |-Dorthe ~Anders  Pedersen Bonde 65 
         i Kjelstrup 
v. folketælling 1787, 11 familie bor Jens Tækker som enkemand med sønnnen Peder og datteren Dorthe i gården 
herudover en tjenestedreng Jens Kloster 22 år  og en pige Anne Katrine 20 år, samt  Else Christensdt. til huse, gammel og ussel, 72 år. 
Jens Pedersen Tækker  oplod 1787 gården til sin søn Peder Jensen Tækker. Udover at forsørge og underholde s in fader hans livs tid, sørge for hans begravelse m.v.,  skulle Peder 
Jensen Tækker  være pligtig, “så længe bemeldte hans fader for godt befinder og har sinds- og legemskræfter at styre og råde til gårdens og fæsterens bedste, da at være hans råd og 
styrelse i alle ting  underkastet og ej befatte sig med noget som angår gårdens drift og brug, uden det er med faderens vilje og samtykke, langt mindre vise faderen mindste ulydighed, 
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men i alt omgås ham med al sønlig kærlighed og agtelse, hvor imod Jens Pedersen Tækker udretter til fæsterens tjeneste hvad gerning og arbejde han formår og hans kræfter 
tillader.” En sådan bestemmelse var næsten på forhånd dømt til at umuliggøre et ordentligt forhold mellem fæsteren og hans far. Samarbejdet ophører da også 1798, hvor Jens 
Pedersen Tækker klager til amtmanden over den behandling han får hos sønnen, der, uagtet at faderen har arbejdet på gården ud over sine kræfter, så har sønnen hidtil lønnet hans 
flid med “utrolig ondskab og grovhed, næppe undet mig det fornødne til livets ophold, nægtet mig de nødtørgtige daglige klæder, så jeg til skam for menneskelighed har måttet gå 
som den usleste betler, ej at tale om den slette omgang jeg i det øvrige har mødt, som den 7. januar sidst overgik dertil, at min søn om nattetider drev mig på døren, da jeg vægrede 
mig ved at ligge hos en omgående betler og formente, som en gammel mand, at burde have min seng alene, fr i for betleres og landløberes fællesskab. Jeg måtte da tage min tilflugt til 
min datter, hos hvem jeg hidtil har opholdt mig. Han anmoder amtmanden om at han og sønnen måtte blive indkaldt til forligelseskommmissionen for at få et mindeligt forlig, hvilket 
dog mislykkedes. Sagen kom for retten v. Hillerslev Herredsting 27.3.1798, hvor det lykkedes, på visse betingelser, at opnå forlig mellem far og søn. 
Sønnen skulle levere s in far 2 tdr, rug, 2 tdr. byg og 5 rdl. årligt. Derudover en forsvarlig seng. Som modkrav forlangte Peder Jensen Tækker at hans far aldeles frasagde s ig al 
bestyrelse af gården og alle øvrige rettigheder, som han på nogen måde kunne tilkomme ifølge fæstebrevet til sønnen. 
Ved Folketællingen 1801 boede han hos datteren Dorthe i Grøngård, Kjelstrup ~ Anders Pedersen Bonde. 
 
*Morten Jensen Overgård tjente som forvalter og skriver ved f lere godser, bl. a. Ullerupgård. 1793 boede han på Hamborggård i Rær, 1795 i Tved sogn og 1797 i Vigsø sogn. 
Examineret jurist 1798. I to år var han fuldmægtig hos amtmand Faye i Thisted og fungerede i 4 år som sagfører i Thisted amt. 1802 prokurator ved alle over- og underretter i 
Nørrejylland og boede da på Ullerupgård, men ses 1807 at have haft ophold på Vilholm i Kjelstrup. Han boede s iden i Thisted, hvor han 1815 begærede skudsmål af 
embedsmændene, da han havde til hensigt at fraflytte amtet. Samme år flyttede han med familie til Ebeltoft. Var 1819 prokurator ved samtlige retter i Danmark, retterne i København 
undtaget. 1821 flyttede han til Københvn, hvor han blev volontør i Rentekammeret og 1822 kopist i 2. sjællanske renteskriverkontor. 1833 sekretær. 1841 fik han afsked med 
ventepenge.- Han døde 1843. -  
Han var gift 1. gang i Rær 1793 med Zippora Kristine Mygind, dt. af proprietær til Nørtorp i Rær, Jørgen Hansen Mygind og Anne Marie Illum.  
De havde børnene: Dorthea født 1795 i Tved sogn, Elisabeth født 1797 i Vigsø, Anne Sofie Mortensdt. Overgård født 1800 i Hillers lev sogn († sm. år.), Jens Mortensen Overgård 
født 1806 i Hillers lev sogn. Desuden en søn Jørgen, der er muligvis flere børn i andre sogne. Ægteskabet blev opløst og Morten giftede sig 1834 i Vor Frue Kirke, København med 
Anne Rittrup, dt. af Johannes Rittrup og Chris tiane Jacobsdt. i Viborg., hun døde 1868. 
 
U1787 f.335 Peder Jensen Tækker,† 1801  *63 her HH1801/626 Justitsprotokol 1799 fol. 13 hans farJ.PedersenTækker 
  e. Inger Madsdt. Søe ~1792, †1828 i 70 Skovsted    far Mads Larsen 
                   Bejstrup. 
  |-Mads Pedersen Tækker, Fjerrits lev 99 
  |-Lars Pedersen Tækker, Hørsted m.v. 98 
         ~Mariane Larsddt. af Hørsted 
  |-Dorthe Marie Pedersdt. Tækker ~ 92 
     Thedosius Nielsen, Bejstrup  
Ved Folketællingen 1801, 10. familie bor Peder Tækkers enke i gården med børnene 
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Dorthe Pedersdt. 9 år, Lars Pedersen, 3 år 
Sønnen Mads boede 1801 hos sin mormor i Skovsted. 
Inger Madsdt. ~2.g. i Hillers lev 1802 m. Christen Christensen Frost, Kjelstrup Havreland, flyttede siden ud af sognet, 
|-Niels Christian Christensen Frost 02 Thisted ( se under Personer i Kjelstrup) 
~Maren Larsdt. Speger af Skovsted  02 
 indsidder i Kjelstrup( nævnt folketælling der 1834 med 2 børn, 3 og 1 år gl.  
*Peder Jensen Tækker døde i Viborg Tugthus 6.2.1801 og blev begravet 9.2. i tugthusets gravjord. 
Peder Tækker blev v. landstingsdom 1799 18.10 “for s in mod afdøde Christen Kortegaard udøvede voldsomme adfæd arbejde i Viborg Tugt- og forbedringshus i 2 år.” 
Peder Jensen Tækker, Christen Nielsen Kortegård og f lere andre af Kjelstrups bønder var d. 5.5. 1799 samlet i Kilshus hos Anders Rasmusse, for at hjælpe ham med 
forårspløjningen. De skulle ikke have betaling for arbejdet, men blev i stedet beværtet, bl. a. med rigeligt øl og brændevin. Christen Kortegård fik så rigeligt sin part, idet han sad ved 
bodet det meste af dagen. Han var forøvrigt kendt for sin hang til brændevin og for at yppe kiv, når lejlighed bød sig. Således også her, først kom han i klammeri med 
Jens Overgårds karl Jens Thomsen og husmanden Christen Sørensen, der havde bebrejdet ham fordi han spildte brændevin ud over bordet og siden med Peder Tækker. Omkring kl 1 
om natten ville Peder Tækker gå hjem sammen med de andre deltagere, men blev overtalt, “ og så godt som truet til”  af Christen Kortegård” at vente på ham og følge ham,  
men da lyst om morgenen og Peder Tækker tilbød at følge Christen Kortegård hjem sagde han nej “jeg vil følge ærlige folk og ikke tyve og skælme”. Peder Tækker blev herover så 
fornærmet at han tog Christen Kortegård i brystet og kastede ham på gulvet og sparkede ham flere gange i siden med sin træsko og da Christen Kortegård prøvede at komme på 
benene fik han et slag i hovedet så han faldt igen. Næseblod han han også fået og fuld som han var, blev han bragt til sengs i Anders Rasmussens seng og Peder Tækker gik hjem. 
Efter at have sovet et par timer stod Christen Kortegård ud af sengen, bedyrede overfor Anders Rasmussens kone, at han intet fejlede, undtagen han havde ondt i hovedet og  
forlangte mere brændevin. På hans gentagende forlangende fik han ½ pot brændevin, som han drak på fastende hjerte og ville så gå hjem men faldt efter få skridt næsegrus til jorden. 
Han blev hjulpet op igen, fulgt et stykke på vej, men var så fortumlet at 4 karle måte bære ham resten af vejen. Hjemme måtte Christen Kortegård gå til sengs, men ville ikke søge 
nogen råd, da han mente han kunne komme sig uden medikamenter, men han stod det ikke igennem, Han døde 17 dage efter s lagsmålet. Der opstod rygter om at Peder Tækker var 
skyld i Christen Kortegårds død og han blev arresteret og blev ved retten i Thisted dømt til 8 års fæstningsarbejde for at have udøvet vold mod Christen Kotegård. 
Sagen blev dog anket til landsretten, hvor den blev ændret til 2 års tugthus.  
Se iøvrigt artikel, Historisk årbog 2000, eller sagen i hele sin længde, renskrevet, på Lokalhistorisk Arkiv, Thisted. 
I tiden mens Peder Tækker sad fængslet, blev familien hjulpet af Peder Tækkers bror forvalter på Kølbygård Christen Overgård. Peder Tækker kunne dog ikke se hvorledes han 
skulle kunne klare økonomien , hvorfor han frasagde sig fæstet og tillod sin bror at købe gården om han kunne få den tilforhandlet af ejeren. Til gengæld skulle Christen Overgård 
skaffe Peder Tækker, hustru og børn et hus med så meget jord til at han kunne græsse 1 ko og 4 får. Dertil sørge for at hans familie ikke led nød, mens han var fængslet. 
Christen Overgård fik skøde på gården i sept.  1800. 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46 fol. 136,173 
Gården får  ny matrikkel no 15, Kjels trupv. 291 
 
1803 skøde   Christen Christensen Møller, hk. 5.4.1.0., 1470 rdl.- auktionsskøde 
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1809 skøde  Jens Christensen Korsgård eller Helleberg, hk. 5.4.1.0. 900 rdl. ( parcel frasolgt 1811,3.0.3.1¾ til Jens Iversen) 
1813 skøde do.  fra prokurator Voetman, parcel hk. 0.6.0.2. ( fra fol. 146= parcel herfra gården, solgt og tilbagekøbt en del af) 
1815  Jens Helleberg, købekontrakt/mageskifte: Thomas Pedersen Harbo overdrager sin ejende gård hk. 4.2.1.1 2/3 mod at Jens Helleberg overdrager ham sin aparte  
  gård m. tilhørende ejendom - fra fol. 131 
 
1817 skøde  Thomas Pedersen Harbo hovedparcellen no 1 hk. 2.1.1.1¾- mageskifte 
1820 skøde do, fra Thomas Overgård, parcel no 3 hk. 0.2.1.2¼ - fra fol. 122. 
Ved folketælling 1834, Kjelstrup bestod familien af: 
Thomas Harbo 65 år, gårmand 
~Kirsten Andersdt., 63 år 
|-Else Thomasdt., 30 år, ugift 
samt en plejesøn Christen Pedersen 9 år. 
 
1836 skøde Anders Christensen på a: sælgers gård hk. 2.3.1.1¾, b: parcel af Jens Hellebergs gård hk. 0.2.1.2¼, c: besætning m.v. 
1857 skøde do, parc el no 4d, hk. 1 alb. af Christen Pedersens gård i Hillers lev., sælger Thøger Pedersen, fol. 93 ( noget tekst atbtgået)  
folketælling Kjelstrup 1845, en gård 
Anders Mikkelsen ( Christensen), gårdmand 08 i sognet 
~Else Thomasdt (Harbo) 04 her 
|-Christen Andersen 34 
|-Thomas Andersen 38 
|-Niels Andersen 41 
Thomas Harbo, inderste, aftægtsmand,enk e 69 i sognet 
Anne Andersdt., inderste, atfægt, enke 78 i sognet 
Christen Pedersen, tjenestek arl 25 i sognet 
Ved folktællingen 1860 boede parret i gården med børnene Niels 19 år, Peder Andersen 14 år, Christen Andersen 11 år. 
Desuden som inderste: 
Christen Pedersen Andersen, 25 år 
~Jensine Larsen 21 år 
|-Anne Kirstine Christensen 1 år, alle født i sognet 
 
1873 skøde Niels Andersen, sin fars gård no 15 gl. hk. 2.3.1.1¾ nyt hk 1.7.0.2., lodden af gl. hk. 0.2.1.2¼, ny no 14f 0.3.2.1., no 4d i St. Hill. 1 alb., no 1a Kjelstrup 1 skp og  
 4e i Kjelstrup hk. 0.0.2.2½.- aftægt på 1a til Niels Nielsen Roers enke 
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1873 aftægtskontr. Anders Christensen og hustru Else Thomasdt. Harbo 
folketælling, Kjelstrup 1880, en gård 
Niels Andersen, 39 år, gårdejer 
~Maren Nielsen, 33 år, født i sognet 
|-Else Harbo Nielsen 3 år 
|-Dorthe Marie Nielsen, 2 år 
|-Christiane Nielsen, 1 år 
Anders Christensen, 73 år, husfaderens far 
~Else Thomasdt., 76 år,  
Bodil Katrine Andersen, 18 år, født i Sennels, tjenestepige 
Folketælling 1890, en gård 
Niels Andersen, 59 år, født her., agerbruger 
~Maren Nielsen Kjær, 43 år, født i sognet 
|-Else Harbo Nielsdt., 13 år 
|-Kristiane Nielsen, 10 år 
|-Thomas Harbo Nielsen, 9 år 
|-Nielsine Nielsen., 8 år 
|-Anne Kirstine Nielsen, 7 år 
|-Anders Nielsen, født 1889 
Anders Christensen, 84 år, enke, aftægtsmand 
Realregister 1846-1970 fol. 489, matr. no 15 hk. 1.7.0.2 (15a,b,d,e, frasolgt), 14f 0.3.2.1. (solgt), 4d 1 album (solgt), 1a 0.0.2.1¾ (solgt), 4e 0.0.2.2½ (solgt), 13e 0.0.2.1.2½   1ha 
7500m² (13k frasolgt), 23 hk 0.1.2.2. 8270m², 15c 0.0.1.2½ 9330m², 14x ¾album (frasolgt) 
1908 adk Maren Andersen født Nielsen Kjær, enken, 15, 4f. 1a, 4e, 23, 13e, 14x, iflg. skifte 
 
1911 skøde Niels Graversen Nielsen, samme ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1921, matr. 15a 
Niels Graversen, født 1879 i sognet - landmand 
~Ñielsine Graversen, født 1881 i sognet 
|-Søren Hundahl Graversen, født 1912 i sognet 
|-Niels Graversen, født 1913 i sognet 
Maren Kirstine Bojer, født 1896 i Sennels, tyende 
Christen Rask Christensen, født 1904 i sognet 
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Folketælling 1921 Kjelstrup, 9. familie 
Maren Andersen, født 1846 i sognet, lever af sin formue 
(jeg formoder at Maren Andersen = ovenstående, født Nielsen Kjær og at hun stadig bor i huset - ejeren Niels Graversen bor i 15a 
 
1935 skøde Holger Christensen, 13e, 15c, 23 - fogedudlægsskøde 
 
1936 skøde Anne Petrine Andersen ( bliver ~Bertelsen) 
 
1941 skøde Dorthe Marie Bjerregård, Sennels, enke 
 
1942 skøde Jeppe Knakkergård Møller, 13e, 15c, 23 
 
1943 skøde Martin Jensen samme ejendom 
1978 nyt tingbogsblad 13e 
 
Parceller fra Jens Hellebergs gård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 159 
1811 skøde Jens Iversen, parceller no 2,3,4,5,, hk. 3.0.3.1¼ - fra Jens Helleberg -(jorden videresælges til  bl.a.. Peder Christensen Tange, Anders Horn. Jens Iversen køber 1813 
“Brogård” 
 
Kjelstrup matrikel no 15e, 9’l 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 546, matr. 15e hartkorn  0.0.1.2½, (udgår matr.) 9’l inc l, 15e 0.1.1.0. (overført 1957 Sennels. 
 
1949 skøde Mathias Andreasen, 15e 
 
1953 skøde Christian Sårup Andersen 15e, 9’l, ydelse til sælger og hustru Else Katrine 
 
Kjelstrup matrikel no 15e, 4g,5k m.fl. 
Ejerliste, realregister 1846-.1970 fol. 539, matr. 15e hartkorn 0.0.1.2½ (solgt 1949), 29a, u/hk, 25b 2¾ album, 26b u/hk, 10d, 0.0.2.0., 28c u/hk, 31 ½ alb.,12g 2 album, 12g 2 alb,4g 
0.1.1.¼ inc l. 12g,29a,31,10d, (4’l frasolgt) 7ha9231m². 5k 0.0.2.2½ 2ha 9231m² 
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1926 skøde Martin Nielsen, 15e - fra Niels Graversen Nielsen 
 
1928 sksøde Johannes Larsen 
 
1938 skøde Alfred Carl Andersen 
1963 skøde do., 12g - fra Carl Chr. Enevoldsen 
 
1967 skøde Svend Bojer Andersen, søn, 4g, 29a, 31, 12g - se ogsp matr. 29a særskilt 
1967 skøde do., 5k - fra Johanne Margrethe Jensen 
nyt tingbogsblad 1974, 4g 
 
Kjelstrup, gl. matr ikel no 3, hartkorn 3.1.0.2. ny matr. no 16 - den ældste “ Vilholm “  
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 10.2., ejer Knud Gjedde, bruger Christen Pedersen 
matrikel 1664, hartkorn 10.2.-> 4.0., ejer Knud Gjedde, bruger Christen Pedersen  
DØV: 1665/66, en gård Christen Pedersen har haft - nu øde, tilhører Knud Giedde., do 1677,1678 
DØV 1680, kongelig majestæt for skatterne, hartkorn 19.4., nedsat til 4.0. 
ødegårde 1685, tildømt kongelig majestær: forr ige Knud Giedde, bruger Christen Pedersen, hk. 4.0. 
DØV 1688, kongelig majestæts gods udlagt til rytterhold: Kjelstrup no 3, hartkorn 3.1.0.2., bruger Skaris Jensen 
matrikel 1688, hartkorn.3,1,0.2. ejer kongelig majestæt, bruger Skaris Jensen 
matrikel 1688b no 3, ryttergods 3.1.0.2., bruger Skaris Jensen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 3, hartkorn 3.1.0.2., bruger Skaris Jensen, før Christen Pedersen, tillagt amtsstuen 1719 
matrikel 1688c, ejer Humble, bruger Lars Salmansen 
jordebog 1746 Sdr. Ullerupgård, hartkorn 3.1.0.2., bruger Lars Salmansen,  
hartkornsspecif ikation 1778, ejer Ullerupgård, no 3, hartkorn 3.1.0.2., bruger Niels Nielsen Slot (der også bruger af no 2 hk. 0.6. og  hk. 0.0.1.1. af no 13 ialt hk. 3.7.2.0. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 8, hartkorn 3.7.2.0., ejer Ullerupgård, bruger Niels Nielsen Slot 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 2.0.0.2., ny matrikel no 16 hartkorn 1.3.1.1¼, ejer prokurator Voetman, nu Christen Pedersen Svanborg  
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 0.7.0.2½, ny matrikel no  20, hartkorn 0.5.3.¼., ejer Niels Slots enke - nu Peder Nielsen Slot- se andet sted 
 
matr.1662 Christen Pedersen  Tingbog 1666-86 
Tingbog 1666: Søren Christensen i Kjelstrup lejer græsningen i denne sommer af  den gård, som nu er øde, som Christen Pedersen sidst påboede og er tjener til Knud Giedde, 
undtagen , hvad husbonden selv ville lade slå og bjerge. - gården har været øde fra o.1665 - 1686, hvor Skaris Jensen fæster gården.  
I årene 1666-68 betegnes Søren Christensen Skriver som boende i Kjelstrup, hvor han imidlertid ikke er nævnt i matriklerne, men lejer græs fra en ødegård.  1671 bliver Søren 
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Christensen i Sennels,forr ige skriver til Hillers lev Herredsting,  tiltalt af borgmester Lelius, efter et gældsbevis udstedt 1660 til jomfru Sofie Vognsdt. til Sønderris af Christen 
Sørensen, der da boede i Kjelstrup. Var resterende afgift af den gård han før boede i, som borgmesteren nu har købt. (gård no 13?) 
Søren Christensen Skriver nævnes en del gange i tingbogen fra 1666, hvor han er i retten i forskellige sager, som synsmand m.v. på fru Anne Arenfeldts vegne. 1668 nævnes han  
som boende i Strømgård i Malle, Sennels sogn, han er stadig tjener for fru Arenfeldt og skriver for Hillers lev Herredsting.  
1667 nævnes at Søren Christensen boede 1662 i Kjelstrup og var da skriver til Hillers lev herredsting - nu i Sennels,  
1668 vidnes der om at den gård i Kjelstrup, som Christen Pedersen  sidst påboede og fraflyttede har været øde i 3 år. 1671 holdes der syn på græsningen af den gård i Kjelstrup som 
Christen Pedersen sidst påboede , den kan ikke tåle højere i år på penge end 3 rdl. 1681 udlejes græsningen stadig på Christen Pedersens ødegård.  
 
matr.1688 Skaris Jensen Kåstrup Tingbog 1685-98 
  ~Dorthe Madsdt.  tingbog 1692, hvor hun og Skaris er vidner 
Tingbog 1686: Skaris Jensen har ladet syne ejendommen til et øde hus, som har ligget til Christen Pedersens gård, som Skaris Jensen nu har fæstet. Den blev vurderet til kun at 
kunne svare af 2 åbo skæpper. 1687 har delefogeden til Ørum stævne nogle tidligere vidner i Kjelstrup, for at forklare hvad slægt de har i Kjelstrup - bl. a. Jens Christensen i St. 
Hillerslev og Skaris Jensen, der er bes lægtet i 2. og 3. led . 1698 vidner Skaris Jensen om Kåstrup enge, “for 16 år s iden boede han i Kåstrup og er født der”  
(se ogås hus, gl. no 1, ny matr. no 21 som Skaris Jensen bebor) 
 
matr.1688c Lars Salmansen Rask 05 Kåstrup 
  ~Anne Bertelsdt. Malle ~1725 01 Hillerslev U1782.1/215 1787.1/265   farB.Nielsen Malle 
  |-Salman Larsen  her i gården 26  do 
  |-Niels Larsen i Vorring 28  do 
  |-Christen Larsen i Hillerslev 33  do 
  |-Bertel Larsen i Kåstrup 40  do 
  |-Inger Larsdt.~Chr. Billing,Skovsted 35  do 
  |-Maren Larsdt. Rask 30  do 
               ~Peder Pallesen,Kjelstrup 
  |-Kirsten Larssdt. i et hus i Kjelstrup 48 
  |-Ane Larsdt.        i samme hus 37 
v. hartkornsspec ifikation 1778 bor Lars Salmansen i hus gl. no 1, hk. 0.1.2.1.ny matr. no 21 
 
før 1748 Salman Larsen Smed / Rask 26 her 
  ~Maren Nielsdt. 32 
  |-Kirsten Salmansdt.~Christen 55 
                 Skammelsen i no 13  
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fæster 1748 et smedehus og 1752 et bol- no 13 (ny matr. no 22) 
 
U1752 f..110 Lars Nielsen Skomager hk 3.1.0.2. 04 Østrild U1776.1/187 K1756/10 Salman Larsen,       f. N.Larsen Skomager, 
U1755 f..130 do, hk. 0.6. af gl. no 2    Jens Christensen                   Kjelstrup 
  ~Helvig Pedersdt.  95 Kjelstrup U1748.2/159   Far P. Kirk,Kjelstrup.  
  |-Peder Larsen Skomager, Hillerslev 36   U1793.4/96 
  |-Maren~Chr. Kjær,Kjelstrup i no 12 31  do 
  |-Anne~Niels Nielsen,her i gården 41 U1793.4/96 
  ~Kirsten Christensdt.* 13 U1773.1/157 1773,1/159 
  |-Helvig~Terkel Madsen, Kbhvn./ 53 do U1793.4/96 
              Chr. Jensen, Thisted 
  |-Johanne~Chr.Pedersen Skårup, Sjørr ing  57 do do 
(kommer fra gl. no 13 ( ny matr. no 22) 
*Kirstens søster Maren med ophold her  U1773.1/159 
 
U1773 f..243 Niels Nielsen Slot 47 Hov,Sennels U1758.2/276 Lars Nielsen Skomager.  far af sm. navn 
  ~Anne Larsdt. barnløs  41 her U1793.4/96 
  ~Margrethe Jespersdt. 63 Hill. 
  |-Else Nielsdt. 97 
  |-Peder Nielsen 98 
Ved folketælling i Kjelstrup 1787, 5. familie, boede Niels Slot, 39 år og Anna Larsdt. 48 år med 3 tjenestefolk og en plejedatter Kirsten Pedersdt. på 7 år i gården. 
folketælling 1801, 12.fm. 
 Niels Slot 55 år ~2.g., 
~ Margrethe Jespersdt. 39 år,  
2 børn Else 4 år, Peder 3 år, derudov er 2 tjenestefolk. 
Kirsten Mortensdt. 44 år ugift 
Peder Christensen 19 år 
Niels Nielsen Slot og Margrethe Jespersdt. drev fæstegården til 1803, hvor ejeren af gården justitsråd Marcussen til Ullerupgård, solgte den til prokurator Morten Overgård, der 
samme år solgte en parcel med bygning til Niels Slot, senere matr. no 20 ( se der), overtaget af sønnen Peder Nielsen Slot. Ved brandtaxation 1803, benævnes gården Vilholm.- en 
gård på byens mark. 
 
Ejeliste, skøde og panteprotokol 1823-46 fol 146: 
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1803 skøde Morten Overgård prokurator på Niels Nielsen Slots fæstegård hk. 7.2. 
1807 skøde do hk 5.1.3.1½ af Ullerupgårds Hovedgårds mark 
 
1810 skøde Thomas Overgård, fra sin bror Morten ( hk. 0.0.1.3. frasælges) 
Thomas Jensen Overgård 68 Kjelstrup    far J Pedersen Tækker 
~Johanne Johnsen,~1809 Nyk. M. 
|-Jens Thomsen Overgård 10 Kjelstrup 
|-Dorthe Thomasdt. Overgård 11 do 
sandsynligvis flere børn født i andre sogne. 
Thomas Jensen Overgård var 1787 præceptor i Sennels Præstegård, 1791 informator på Nørtorp. 1795 og 1801 fuldmægtig på Nandrup. hvor han konditionerede endnu 1807. 1804 
tog han juridisk eksamen . Han boede 1810-1811 på Vilholm, 1814 på Bjerget Mølle i Lild, 1819 og 1821 i Løgstør of fra 1849 i Salling sogn, hvor hans kone praktiserede som 
jordemoder. Han døde 1849 i Salling sogn, hans kone 1876.  
 
1811 skøde Volhart Voetman, prokurator, hk. 7.1.3.2 11/12 
1813 skøde do. parc el hk. 0.6.0.2. fra Jens Christensen Helleberg - (tilbagesælges samme år) 
 
1831  skøde til Christen Pedersen Svanborg på A: gården Vilholm m. bygninger og ejendomme bestående af 
Hovedparcellen no  af Niels Slottes forr ige gård i Kjelstrup af hk. 2.0.0.2.(ny matr. no 16 )og B hovedparcellerne no 26-31 af Ullerupgårds Hovedgårds jorder af hk. 5.1.3.1½ 
Ved folketælling 1834 Kjelstrup bestod familien af 
Christen Svanborg 38 år 
~Dorthe Pedersdt., 31 år 
|-Peder Christian Christensen, 8 år 
|-Dorthe Christensdt., 6 år 
|-Lars Christian Christensen, 4 år 
|-Christen Nordentoft Christensen, 2 år 
herudover 3 tjenestefolk Anders Sørensen 29 år, Mete Nielsdt. 31 år, Niels Jensen 15 år. 
 
1841 skøde til Jens Frostholm - ovenn. ejendom +en parcel af Anders Nørgårds gård i Sennels  
Folketælling Kjelstrup 1845 “Vilholm” 
Jens Frosthollm, 43 år, født i Harring, gårdmand 
~Dorthea Frostholm, 41 år, født Torsted   
|-Johannes Frostholm,10 år, født i Vestervig 
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|-Marie Frostholm, 8 år, født i Vestervig 
|-Jensine Frostholm,6 år, født i Hurup 
|-Laurine Frostholm, 4 år født her i sognet 
|-Jens Ingenuus Frostholm, 1 år, født i sognet  
Peder Poulsen, tjenestekarl, 46 år, ugift, født iHørdum 
Anne Frederiksdt., tjenestepige, 22 år, født i sognet 
Jens Helleberg, aftægtsmand, enke 78 år, eneke, født i Vang 
(Jens Frostholm købte 1843 Jens Helelebergs ejendom, matr. 11a - se der 
 
Ejendommen gik 1848 videre til Martin Schibby og 1853 til Hans Råsted Bille, 
folketælling, Kjelstrup 1860, en gård 
Hans Råsted Bille 52 år, født på Samsø, gårdejer 
~Marie Dorthea Katrine  Ertman, 51 år, født i København 
|-Valdemar Bille 23 år, født i Saxild, Skanderborg 
Niels Peter Nielsen, 17 år, født i sognet, tjenestefolk 
Elise Marie Henriksen 21 år, født i sognet, do 
Johanne Christiansen 19 år, født i sognet, do. 
1873 blev jordene solgt til 4 lodsejere i byen, hvoraf matr. no 4a “Nørgråd” overtog størstedelen inc lusive matr. no 16a, ligesom den nedlagte gårds navn “Vilholm” kom til at 
erstatte navnet “Nørgård” 
 
Det gamle Vildholm 
For hundrede år siden boede Hans Rosted Bille på gården i Kjelstrup. 
Under denne overskrift skrev  Jul. Hvamstrøm en artikel i Thisted Amts Tidende 28.5.1966. : 
 

“ I  VORE DAGE bliver Niels Vestergaards gård i Kjelstrup af og  til kaldt Vildholm, et navn, som den sikkert vil beholde frem i tiden. Navnet hører imidlertid ikke til denne 
gård, der før hed Nørgaard, men er lånt fra en anden gård, der for ca. 100 år siden endnu eksisterede i byen, men som kort tid efter næsten sporløst forsvandt. 

Det må være sket i 1874. I dette år blev en søn fra Kielsgaard  (Thomas Graversen) gift, og på en lod, som han fik fra sin fødegård, blev det gamle stuehus fra Vildholm 
opført påny. I min barndom vidste de gamle god besked med det gamle Vildholms beliggenhed, og da jeg for ca. 60 år siden, tjente hos Niels Vestergaard, blev gårdens beliggenhed 
helt klarlagt, idet brønden da pludselig sank ca. 3 alen. 

OM NAVNETS OPRINDELSE kan der ikke siges noget bestemt, men det er ikke sandsynligt, at det skulle stamme fra gårdens sidste beliggenhed, lige op til skellet mellem 
Kjelstrup byer og Ullerupgaards Mark, altså ude på den åbne mark på lidt højt terræn. Da gården var en udflyttergård, kan det snarere tænkes, at navnet Vildholm stammer fra 
gårdens første og oprindelige beliggenhed nede i byen og ud til engen mellem den gamle landsby og Snorrebak, hvor der i gamle dage var »vildhuller« . 
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Det mest interessante ved den gamle gårds historie er, at de gamle kunne fortælle, at en af de sidste ejere var en Bille, og at det var en fin mand. De andre gårdmænd i byen 
har sikkert været klar over, at denne Bille, hvis fulde navn var Hans Rosted Bille, ikke rigtig har været deres lige, og Hans Bille har sikkert heller ikke haft nogen omgang med 
gårdmændene i byen udover det, han var nødt til. 

Gamle P. Pedersen på Kappel har fortalt mig, at hans far og Bille var fælles om den daglige avis, men mere omgang har der nok heller ikke været her. Hans Rosted Bille 
var af den gamle og ansete Billeæt, og det har hele tiden stået ham for øje. Skønt Vildholm var en af de mindste gårde i byen, blev han kaldt proprietær og » Bille til Vildholm«  

VED EN BARNEDÅB i Hillerslev Kirke 1853 har han sikkert været i rigtigt selskab. Det var præstegårdsforpagteren Voetman, gift med en datter af daværende pastor Obel 
i Hillerslev, der fik en søn døbt. Følgende nævnes da som faddere: Proprietær Bille på Vildholm, proprietær Springborg, Bromølle og proprietær Voetman, Frydsbrønd, Mors.  

Efter alt at dømme er det hele tiden gået tilbage for Hans Bille, men grunden hertil kendes ikke. Han var først forpagter af en gård i Saxild Sogn, og her er sønnen Nikolaj 
Bille født, men i 1845 bliver datteren Jensine Amalie døbt i Sønderhå Kirke. Han kaldes da endnu forpagter, men har på den tid sikker opholdt sig hos sine brødre og ikke haft noget 
blivende sted. 

Disse brødre var Johan Valdemar Bille, sognepræst i Sk yum-Hørum fra 1839 til 1877, og Frederik Bille, der var ejer af Koustrup i Sønderhaa 1849-1890. Antagelig er det 
disse brødre, der har hjulpet ham ind i den lille gård i Kjelstrup, og det ser ud til, at de hele tiden har støttet ham i hans tilbagegang. 

DET HAR VÆRET en familie, der holdt sammen. Johan, Frederik og Hans Bille var sønner af krigsassessor Nikolaj Bille, der var forpagter af gården Bisgaard, Onsbjerg 
Sogn på Samsø. Hvornår Hans Bille er flyttet ind på Vildholm, kan ikke siges bestemt. Det er allerede nævnt, at han 1845 opholder sig i Sønderhå, men i 1851, da Frederik Bille får 
sin første søn døbt i Sønderhaa, nævnes som fadder proprietær Bille til Vildholm. 

Både 1860 og 70 nævnes han i Folketællingen som boende på Vildholm, men han nævnes sidste gang i Hillerslev 1871. Antagelig er han samme år flyttet til Thisted, hvor 
han boede til sin død 1891. Her ligger han sammen med de nævnte brødre begrav et. 

DET SER UD TIL, at der på det tidspunkt har været en hel lille koloni af Biller i Thisted. I modsætning til Johan og Frederik, der har betydelige efterkommere, har det 
knebet Hans Bille at få sin eneste søn, Nikolaj Bille, sat i gang. Antagelig har han ikke haft andre muligheder end at »gifte sig noget til«, men det har ikke villet føje sig således. 

I 1869 nævnes han i Hillerslev som fader til et uægte barn, moderen var fra Hillerslev og har nok ikke været god nok til familien. Antagelig er det hende, han bliver gift med 
1871. Han kaldes da landmand fra Hillerslev. Da hans første søn blev døbt i Thisted 1872, kaldes han høker. Få år efter er han bosat i Kaastrup og kaldes da både høker, husmand 
og landpost. I Kaastrup får han flere børn døbt, og i 1890 bliver sønnen Jens Kr. Bille konfirmeret her. Det er sidste gang, han nævnes i Kaastrup, og hans videre skæbne kendes 
ikke. 

          Jul. Hvamstrøm. “ 
ps. Oprindelig lå den gamle “Vilholm” på Kjelstrup Gades vestre side men udflyttet  til sognegrænsen mellem Kjelstrup og Sennels, ca. 1000 alen øst-nordøst for nuværende  
placering. Brandforsiskringen peger på at udflytningen er sket 1803, da “En gård på byens mark Vilholm kaldet”, forsikres med: stuehus indrettet til storstue, dagligstue, 2 
gæstekamr, sovekammer, pigekammer og spisekammer, køkken og bryggers. 1 stue med f ieldgulv og loft i hele huset samt en to etages vindovn og 2 bilæggerove, 2 skorstene og 
bageovn. “De øvrige bygninger er endnu ikke opført” - 1807 fors ikres et hus med lo, stald, karlekamre og fårehus og 1 hus indrettet til kammer, vognhus, materiel og tømmerhus 
 
Et Hus i Kjelstrup, ny matrkel no 17 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.6.22.2., ny matrikel no 17, hartkorn 0.4.3.2½, ejer og bruger Jens Odde - nu Peder Christensen Kåstrup 
Oprindelse: Thomas Jespersens gård i Kjels trup. solgt 1811 til Christen Christensen fra Madam Larsen i Thisted. 
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Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 89 - nyt register fol. 495 
 
1811 skøde Christen Christensen Frost, et hus og 2 parceller hk. 0.6.2.1/3 
1814 skøde do, 2 parceller hk. 1 2/3 album- sælger Anders Pedersen Bonde ( der købte dem 1806 af Christen Overgård 
 
1818 skøde Jens Larsen Odde, 4 parceller og et hus, hk. 0.6.2.2. HH1835/363 
1818 forening ( om hk. 1 2/3 album?) 
=  ~Anne Kirstine Andersdt.  HH1831/80 
  e. Dorthe Jensdt. Overgård 
folketæling, Kjelstrup 1834, et hus 
Jens Larsen Odde, 53 år, husmand 
~Dorthe Jensdt. Overgård, 36 år 
|-Lars Jensen Odde, 15 år 
|-Johanne Marie Jensdt., 12 år 
Mette Marie Poulsdt., 43 år,ugift, indsidder, væver (1860: se fattighus)* 
|-Pouline Katrine Jespersdt., 5 år 
|-Poul Christian Jespersen 
(* Ved folketælling 1845, Skovsted, bor en Mette Poulsdt., 55 år som enke, født i Jerslev, Hjørring amt, som husholder for Jesper Thomsen 48 år gl. husmand og daglejer, en dt. 
Pouline 16 år, født her i sognet, betegnes som “deres dt.” ) 
1835 skifte Dorthe Jensdts. adkomst, Jens Larsen Oddes enke. hk. 0.6.2.1/3  
 
1837 attest Peder Christensen Kåstrup er ~med enken Dorthe Jensdt. hans adkomst til hk. 0.6.2.1/3 
folketælling Kjelstrup 1845, 39. fm. et hus 
Peder Kåstrup, 38 år født i sognet, husmand 
~Dorthe Jensdt., 48 år, født i sognet 
|-Dort,he Jensdt. 22 år - hendes datter 
Grethe Marie Jensdt., 50 år, født i sognet, forsørges af sognet.( konens søster) 
( samme personer bor i huset ved Folketællingen 1860) 
 
( tekst i skøde og panteregister tabtgået - noget om Christen Frandsen, begge ejendomme, incl.  1 2/3 alb. nu under matr. no 27, hk 0.4.3.2½ 
fol. 89b - hk. 0.4.3.2½ (= no 17)-( se også matr. 13b) 
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1852 skøde  Christen Frandsen i ovennævnte ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1860, et hus 
Christen Frandsen, 42 år, født i sognet 
~Anne Katrine Christensen, 29 år, født i V. Vandet 
|-Kirstine Christensen 7 år, født i sognet 
|-Frands Christensen 5 år 
|-Kar,en Marie Christensen 1 år 
1865 skifte Christen Frandsens hustru, Maren Mon  Christensdt.  
1866 adk Christen Frandsen, parcel 13b med bygninger, 14g af Engbjerggård, 6’l af Jensbygård, 11f ( fra register fol. 460 
1878 afkald fra Lars Mikkelsen på s in hustru Stine Christensdts. arv efter hendes mor Maren Mon Christensdt. vegne 
folketælling Kjelstrup 1880, en gård 
Christen Frandsen, 61 år, født i sognet, gårejer 
~Maren Mon Christensdt., 67 år, født i sognet - ps. se ovenfor, skulle være død - se også matr. no 13b 
|-Frands Christensen, 25 år 
Marianne Jensen, 29 år, tjp. født i Klitmøller 
Realregister 1846-1970 fol. 495, matr. 17a 0.4.0 4ha 5641 m²(17b frasolgt),13b 13b 0.5.1.½ (13b, 13i frasolgt) 14g 0.2.1.¼ 2ha 4594,6’l Jensbygård 1¾ ( frasolgt)14z 8g , 18e ½ 
album 3810m 0178,Ll. Hillerslev 28 0.0.2.½ 1ha 5110m² 
Folketælling, Kjelstrup 1890, en gård 
Christen Frandsen, 71 år, enke, født i sognet, gårdejer 
|-Frands Christensen, 35 år, født i sognet, indsidder 
~Dorthe Thøgersen Christensen, 34 år, født i sognet 
|-Peder Frandsen, 7 år, født i sognet 
|-Christian Frandsen, 4 år, født i sognet 
|-Anne Katrine Frandsen, 3 år, født i sognet 
|-Kirstine Frandsen, under 1 år, født i sognet 
 
1893 skøde Frands Christensen, søn, samme ejendom +13b, 14g, 11f, Jensbyg 6at, med aftægt til sælger 
1914 skøde do., 14z, 8h, 18e - fra Jens Krog Pedersen 
 
1916 skøde Jens Mikkelsen Jensen, 17, 14g, 14z, 8h, 18e, 6’l 
Folketælling 1921, Kjelstrup 
Jens Mikkelsen Jensen, født 1884 i sognet, landmand 



Hillerslev sogn, Kjelstrup 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 famileforhold    

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspecif icationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), og Kølbygård gods (K) “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 tek st er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på or iginalmaterialet 

125 

Ãnna Jensen, født 1890 i Vislum sogn 
|-Karen Jensen, født 1916 i sognet 
|-Margrethe Jensen, født 1917 i sognet 
 
1950 skøde Viggo Christensen Madsbøl, 8hm 14g,14z, 17, 18e, 6’l 
 
1953 skøde Harald Johannes Overgård, samme matrikelnumre 
1970 skøde do., Ll. Hillerslev 28 - jordfordeling 
nyt tingbogsblad 1974 17a 
 
Eje ndom i Kjelstrup, ny matrikel no18 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 1.0.1.1 1/3, nye hartkorn 0.5.1.1½, ejer og bruger Jens Smed, bm. “skal være delt, men er ikke delt” 
18a, gl. hartkorn 0.4.1.1 2/3, ejer jordemoderdistriktet, bruger jordemoderen 
18b, gl. hartkorn 0.4.0.0., ejer og bruger Jens Christian Andersen 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1820-46 fol. 32 matr. no 18a: 
 
1812 skøde Jens Jensen Smed, hk. 1.0.1.1 1/3, sælger Jens Overgård i Kjelstrup (= no 18a) 
 
1818 skøde Thomas Christensen Ljørslev på 3 bindinger hus og parc el no 2 og 4 af Thomas Jespersens gård 0.4.  
=Thomas Chr. Ljørslev  HH1818/73 
~Clara Heins (Jordemor?)  HH1823/436 
( ejerne nævnes: Jens Jensen Smed, Peder Nielsen Tøfting, Peder Christensen Tange) 
Jordemoderdisrriktets hus i Kjelstrup 
hartkornsekstrakt 1820/39 matr. no 18a bebos af jordemoderen 
folketælling 1834 
Peter Rasmus Brinch 40 år, husmand 
~Maren Nielsdt. født Ringberg 38 år, jordemor 
|-Frederik Julius Brinch 19 år 
|-Karl Brinch 6 år. 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 175 
1825 forlig under amtets forligelseskommission, hvor P.R. Brinch skal betale 69 rd. 3 sk. 
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1834 amtets bestalling for snedker Hansens kone Marianne Hansen at være jordemor i Hillerslev distr ikt. 
folketælling Kjelstrup 1845, et hus 
Snedker Hansen 96 Klim 
~Marianne Hansen, jordemor 97 Thisted 
|-Andreas Hansen 33 Øsløs 
|-Jens Hansen  35 i sognet 
|-Julius Hansen  37 
|-Morten Hansen 39 
Ved folketælling 1860 bor Marianne Hansen, nu enke med sin søn 
|-Johannes Hansen, 35 år, fraskilt, født i Thisted 
 
Folketælling 1880, Kjelstrup 
Jens Jensen Jørgensen, 59 år, født i Snedsted, landpost 
~Mette Katrine Andersen, 57 år, født i Seistrup by, Ribe amt, jordmor 
|-Gine Jensen, 22 år, født i Hvidbjerg v. Å.,  
|-Inger Kirstine Jensen,16 år, født   i Hvidbjerg v. å 
|-Fogh Jensen, 13 år, født i Hvidbjerg v.å. 
Ved folketællingen 1890 bor parret i huset med børnene Gine Kristine og Fogh Jensen 
Realregister 1846-1970 fol. 496 matr. no 18a hk 0.2.3.½ - ejer Thisted Amtsråd, 18c 2¾album, 18d 0.0.1.1½, 18e ½album, 18f ½ album - alt solgt eller overført 13b.  
 
1890 skøde Thisted Amtsråd, 18f, mageskifteskøde fra Thomas Eriksen Vestergård 
 
1890 skøde Christen Nielsen, fhv. gårdejer 18a, 18d, 18f - fraThisted Amtsråd 
1899 adk Dorthe Jensdt., enken if lg. skifte, samme ejendom med bygninger 
 
1899 skøde Christen Sørensen Bach, samme ejendom ( se også 13b) 
1926 adk Anine Bertelsen, enken if lg. skifte 18a, 18f 
 
1926 skøde Ole Chr. Jensen, samme ejendom - se også 13b 
 
Eje ndom på Kjelstrup mark, ny matr. no 18b  
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hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.4.0.0., ny matr. no 18b, ejer og bruger Jens Christian Andersen 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 271 ( nyt register fol. 497) 
 
1820 pant Jørgen Christensen Toft i en jordlod med opført husbygning 
1830 skøde do, parc el no 2 på Kjelstrup mark 4 skp. med et hus- sælger Jens Christian Jensen Overgård 
ved folketælling 1834, bor Jørgen Christensen Toft og hustru i Kjelstrup,i et hus med børnene Anne Kirstine , Karen og Margrethe Jørgensdøtre, et plejebarn Kirstine Andersdt. 10 
år,  
Christen Hansen, indsidder 34 år, ~Maren Christensdt. 30 år, og datter Karen Marie, 4 år 
Anne Marie Jørgensdt., 60 år, aftægtsenke ( efter Christen Nielsen Toft) 
 
1835 skøde Jens Christian Andersen, sm. ejendom 
 
1844 skøde Christen Pedersen, sm. ejendom med aftægt til sælger 
Folketælling, Kjelstrup 1845, et hus 
Jens Christian Andersen, 65 år, født i sognet, indsidder og aftægtsmand 
~Maren Nielsdt.,65 år, født i sognet 
Karen Marie Kold, 45 år, ugift, født i Nors, indsidder, forsørges af sognet 
 
? skøde Peder Christensen Kåstrup, samme ejendom, ny matr. no 18b, forenes med 18a, hk.0.5.1.1½ 
1854 skøde do., en parcel 8c 1¼ alb., fra Anders Christian Jensen  
folketælling 1880, Kjelstrup, et hus 
Peder Christensen Kåstrup, 73 år, født i Brund, husejer 
Dorthe Jensdt., 53 år, ugift, født i Kjelstrup, hans plejedt. 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Peter Christensen Kåstrup, 83 år, enke, født i sognet, husmand 
Dorthe Kirstine Jensdt., 65 år, ugift, husholder 
 
1887 skøde Thomas Eriksen, huset 8b hk. 0.2.2.1½, parcel 8c 1¼ alb. med fr i bolig til sælger Peder Kåstrup og steddt- Dorthe Jensdt.  
Realregister 1846-1970 fol. 497 matr. 18b hk 0.2.2.1 (18f frasolgt), 8c 1¼ album, 18e ½ album, 8c ¼ album, 8h 1 album 11f 2 album - alt solgt eller overført anden ejendom 
1890 skøde Thomas Eriksen, 18e - fra Thisted Amtsråd - se 14a 
 
1906 skøde Erik Nørgård Eriksen, 18b, 8c, 18e, arveudlægsskøde, arvinger efter Thomas Eriksen 
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1909 skøde Peder Christian Pedersen og Jens Krog Pedersen, samme ejendom med bygninger- se også 14a 
1912 skøde Jens Krog Pedersen,Peder Christian Pederses andel 
1914 skøde do., 11f fra Frands Christensen 
Folketæling Kjelstrup 1921 
Jens Krogh Pedersen, født 1879 i Hjardemål, hertil 1910, landmand 
~Margrethe Pedersen, født 1894 i Hillerslev sogn 
|-Agnete Pedersen, født 1917 i sognet 
|-Martha Pedersen, født 1919 i sognet 
Marianne Torgius, født 1898, i Hunstrup, ugift, tyende 
Peter Jensen, født 1895 i Bejstrup, ugift, tyende 
Verner Larsen, født 1904 i Vigsø, tyende 
se videre Engbjerggård 
 
Et gadehus i Kjelstrup gl. matrikel hus no 2 - Kielshus - på Snorrebak, ny matrikel no 19 
1683/84, jordebog amtet, husbondsløst gods tillagt kgl. majestæt: et hus på Kjels trup bakke som Jesper Sørensen har opbygget på fælleden 
huspenge 1 mk, arbejdspenge 3 mk. 
matrikel 1688, huse no 2, ejer Kongen, hartkorn 0.0.1.2., bruger Jesper Sørensen 
DØV 1688,kgelig majestæts gods, udlagt til rytterhold, hus, hartkorn 0.0.1.2., bruger Jesper Sørensen 
Auktion 1716 over ryttergods, et hus hartkorn 0.0.1.2., bruger Jesper Sørensen, solgt til M. Lelius til Ullerupgård 
matrikel 1688b, hus hartkorn 0.0.1.2., ryttergods, bruger  nu Niels Jespersen 
matrikel 1688c, hus hartkorn 0.0.1.2.ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Niels Jespersen 
1747 jordebog Sdr. Ullerupgård, bruger Christen Poulsen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, bruger Anders Rasmussen 
hartkornsspecif ikation 1789 , hus no 4, ejer Ullerupgård, bruger Anders Rasmussen 
hartkornsekstrakt 1820/39, hus no 19  gl. hartkorn 0.0.1.2., nye 0.2.0.2½, ejer Jens Thomsen 
 
ps. † i Kielshus 1732: Kirsten Andersdt. 84 år - hvem er hun? 
 
matr.1688 Jesper Sørensen 17 
 
U1719 f.20 Niels Jespersen † 1742 64 her U1742 2/137 (arvinger ikke nævnt)  
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  ~Maren Christensdt. Bødker 56 
  e. Sophie Christensdt. 
 
U1742 f 91 Christen Poulsen Kiil  
  ~Karen Nielsdt. 05 Skinnerup 
kommer fra gl. no 9 (ny no 4) - se der.  
 
U1772 f.239 Anders Rasmussen 48 Hillerslev U1772.1/135                                   Christen Poulsen fradømt   R Andersen  
  ~Dorthe Kirstine Christensdt. 45  
  |-Niels Andersen 79 
  |-Else Margrethe 80 
  |-Anne Kirstine 87 
Ved folketælling 1787 kaldes han Anders Skomager og husmand 
|-Niels Andersen, 8 år 
|-Else Margrethe, 7 år 
|-Anne Kirstine, under 1 år 
desuden bor Anne Christensdt., konens mor, 72 år, enke, ganke ussel og skrøbelig 
Ved folketælling 1801 bor parret med døtrene Else og Anne. 
Snorrebak er beskrevet i en artikel af Jul. Hvamstrøn i Historisk årbog 1946. 
 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 138 
1804 auktionsskøde til P. Marcussen hk. 0.0.1.2.,  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 155 
 
1810 skøde Jens Thomsen på hans fæstehus i Kjelstrup hk. 0.0.1.2. - fra P. Marcussen 
Folketælling Kjelstrup 1834 
Jens Thomsen  64 år, husmand 
~Maren Nielsdt., 51 år 
|-Else Margrethe Jensdt., 12 år 
|-Maren Jensdt., 11 år 
folketælling 1845, Kielshus 
Jens Thomsen husmand 70 Tømmerby 
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~-Maren Nielsdt. 83 Østrild 
|-Else Margrethe Jensdt. 22 her 
|-Maren Jensdt. 21 her 
1849 tilladelse for Maren Nielsdt., Jens Thomsens enke til uskiftet bo, hendes adkomst til huset hk. 0.0.1.2., ny matrikel no 19 hk. 0.0.2.2½ 
 
1849 skøde Ole Jensen, samme hus m. aftægt til sælgerinden 
folketælling, Kielshus 1860 
Ole Jensen, 39 år født i Sennels, daglejer og husmand 
~Maren Jensdt., 37 år, født i sognet 
|-Jens Olesen 9 år, do 
-Else Marie Olesen 1 år 
Maren Nielsdt., 78 år enke, født i Østrild, mandens svigermor ( enke efter Jens Thomsen) 
 
1866 skøde Mikkel Thomsen, huset no 19, mageskifteskøde m. Ole Jensen, der overtager “Kappelhus” -( se under St. Hillers lev) 
Ved folketllingen 1860 boede Mikkel Thomsen og hustru med sønnen Thomas Christian 2 år og 
datteren Anne 1 år, som indsiddere hos Peder Nielsen Slot i Kjelstrup 
1866 påtegning på skødet, enken Anne Jensdt. er betinget aftægt hos sønnen Mikkel Thomsen (enke efter Thomas Christensen Skadhauge - se “Kappelhus” St. Hillers lev 
folketælling Kjelstrup 1880 
Mikkel Thomsen, 52 år, født i V. Vandet, husmand 
~Christence Jensen, 48 år, født i sognet 
|-Anne Mikkelsen, 20 år 
|-Johanne Kirstine Mikkelsen, 7 år 
Anton Christensen, u. 1 år, plejesøn, født i sognet 
Ved folketælling 1890 er datteren Johanne Kirstine hjemme 
 
Realregister 1846-1970 fol 498, matr. 19 hk 0.2.0.2½ (frasælges), 8g 0.0.2.¼ (udgår matr. 1962), 2e0.1.3.¾ 4ha 1400m² 
 
1901 skøde Anton Gregersen , huset no 19 med aftægt til sælger og hustru 
1916 skøde do. 8g - fra Jens Poulsen 
1916 skøde do., 2e, - fra Anders Christian Graversen 
1919 adk Marianne Gregersen født Mikkelsen, enken 2e, 8g 
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1919 skøde Johannes Mikkelsen 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Johannes Mikkelsen, født 1872 i sognet, landmand 
~Kristiane Mikkelsen, født 1874 i Kirke Helsinge, Sorø, hertil sognet 1919 
|-Agnes Mikkelsen, født 1920 i sognet 
Marianne Gregersen, født 1861 i sognet, enke, husmoder 
Hovedmatriklen til denne ejendom - no 19 - var oprindelig et fæstehus under Ulerupgård. Det lå oppe i byen, syd for Kilsgård. Ejeren af huset tilkøbte parcellerne i det sydlige 

Kjelstrup, der kom til at danne grundlag for den nuværende ejendom 2e, idet huset solgtes fra (ml. 1901 og 1919). Jorden til 2e hørte i tidligere tid under Kilsgård. 
Adresse 2003 Kjelstrupvej no 4, matr. 2e, ejer Sten Thomsen 
 
Kjelstrup, matrikel no 20 
oprindelse Niels Nielsen Slottes fæstegård - se også gl. matr. no 3, ny no 16 
Ejerliste til ny matrikel no 20, skøde og panteregister 1823-46, fol. 157 
 
1803 skøde Niels Nielsen Slot, parcel no 1 og 5 hk. 0.7.0.2½ med bygning på no 1 - sælger prokurator Morten Overgård, fra fol. 146 
1829 attest arvinger efter Niels Nielsen Slot, læst for enkens adkomst til huset af hk. 0.7.0.2½ 
 
1829 skøde Peder Nielsen Slot, samme hus, hans mors skøde på samme hus med aftægt til hende. ( aftægten slette 1835 m. dødsattest)  
1829 afkald fra Jørgen Christensen Toft ( i Hillers lev) for s in hustrus arv efter forældre Niels Nielsen Slot og Margrethe Jespersdt.  
v. folketælling 1834 og 1845, Kjelstrup bestod familien af 
Peder Slot, husmand 97 Kjelstrup 
~Kirsten Marie Jensdt. 09 Sennels 
|-Jens Pedersen 33 ( der ikke nævnes 1845) 
|-Maren Pedersdt. 35 
|-Karen Pedersdt. 37 
|-Jens Nikolaj Pedersen 40 
|-Margrethe Pedersdt. 43 
Karen Nielsdt., enke og aftægtskone 77 i sognet 
|-Kirsten Marie Thøgersdt., 95 (der ikke nævnes 1845) 
Ved Folketællingen 1860 boede Peder Nielsen Slot og hustruen med en datter 
|-Else Katrine Pedersen, 10 år gl.  
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1865 skøde Christen Larsen Thøgersen, huset i Kjelstrup, gl. hk. 0.7.0.2½, ny matr. no 20 hk. 0.5.3.¼ med aftæft for sælger og hustru - no 20b solgt fol. 520 0.1.3.1. 
  aftægten for Kirsten Marie Jensdt. s lettet 1884 
Folketælling1880, Kjelstrup, et hus 
Christen Thøgersen, 60 år, født i Tved, lev er af sin jordlod 
~Maren Pedersen, 44 år, født i sognet 
Else Katrine Pedersen, 29 år, ugift, ophold - væver 
Ved folketælling 1890 bor de samme personer i huset. Else Katrine Pedersen benævnes som svigerinde 
 
Realregister 1846-1970 fol. 499, matr. no 20a 0.3.2.¾ 1ha 7229m² (20c,20d frasolgt), 14y hk 0.0.1.¼ 7908m² 
 
1899 skøde Jens Andreas Jensen, 20a 
 
1904 skøde Anders Knudsen Larsen Oddershede, samme ejndom med bygninger 
1907 skøde do., 14y - fra Thomas Eriksen 
 
1912 skøde Lars Monn Larsen, 20a, 14y 
Folketælling Kjelstrup 1921 - sandsynligvis bor Lars Mon stadig i huset 
Lars Mon Larsen, født 1861 i Tved, tømrer 
~Maren Larsen, født 1939 i Hjardemål  
 
1919 skøde Niels Graversen Nielsen, samme ejendom 
(bor ved folketælling 1921 i no 15a) 
 
1926 skøde Søren Chr. Pedersen Obel, 20a, 14y - se også 22b 
 
1930 skøde Andreas Fredsøe, samme ejendom - se også 22b 
 
1968 skøde Søren Chr. Fredsøe, samme ejendom - se også 22b 
 
Hus i Kjelstrup, matrikel no 20b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 520, (nyt register fol. 500) 
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1884 skøde Ole Madsen, 20b i Kjelstrup, hk. 0.1.3.1., sælger Christen Larsen Thøgersen 
Realregister 1846-1970 fol. 500, matr. 20b Kjelstrup hk. 0..1.3.1. 2ha 6865m² 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Ole Madsen, 33 år, født i Sennels, husmand 
~Else Margrethe Mortensen, 25 år, født i sognet  
 
1903 skøde Søren Chr. Jensen, 20b med bygninger 
1910 adk Else Marie Jensen, født Thomsen, enken iflg. skifte 
 
1914 skøde Otto Larsen Toftdahl, samme ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Otto Larsen Toftdal, født 1866 i Ø.Vestervandet, hertil 1914 fra Thisted, lanmand 
~Dorthe Toftdal, født 1871 i Ø.Vestervandet, hertil 1914 fra Thisted 
|-Jens Toftdal, født 1904 i Villerup 
|-Anna Toftdal, født 1908 i Villerup 
|-Henry Toftdal, født 1913 i Thisted 
1927 adk Dorthe Toftdahl født Jensen, 20b, if lg. skifte 
 
1927 skøde Dus ine Pedersen født Madsen, 20b 
 
1930 skøde Lars Peter Larsen, samme ejendom 
 
1969 skøde Aage Emil Larsen, arbejdsmand 
nyt tingbogsblad 20b 
Adresse 2003, Kjelstrupvej 17, ejer Heidi Hjortshøj Gustavsen 
 
Husmand i Kjelstrup gl. matrikel hus no 1. ny matr. no 21 
DØV 1688, kgl. majestærs  gods udlagt til rytterhold, hus i Kjelstrup, gl. hartkorn 0., nye 0.1.2.1., bruger Skaris Jensen 1689  
matrikel 1688 hus no 1, hartkorn 0.1.2.1., ejer Rystensten, bruger Kirsten Eriksdt. 
matr ikel 1688b, hus no 1, hartkorn 0.1.2.1., ejer ryttergods, bruger Kirsten Eriksdt., nu Lars Jensen 
matrikel 1688c, hus no 1, hartkorn 0.1.2.1., ejer Rubert Humble, bruger Skaris Jensen der kom fra gl. no 3 (ny no 16) 
hartkornsspecif ikation 1778, ejer Ullerupgård, bruger Lars Salmansen (kommer fra gl.. no 3, ny matr. no 16, se der) 
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matr. 1688 Kirsten Eriksdt. 
 
1689  Skaris Jensen - se under ny matr. no 16 
 
matr. 1688b Lars Jensen - måske Lars Jensen, der bruger gl. matr. no 8, se ny matr. no 7 
 
matr. 1688c Skaris Jensen- se under ny matr. no 16 
 
spec. 1778 Lars Salmansen Rask - se gl. matrikel no 3, ny matr. no 8 
 
måske identisk med et jordløst hus, nævnt i folketælling 1787 
beboet af Kirsten Rask. Lars Salmansens datter 
folketælling Kjelstrup 1787, 21.fm. 
Kirsten Rask, huskvinde 39 år ugift i et jordløst hus 
|-Christen Nielsen, hendes søn uden ægteskab 
Anne Rask, til huse 43 år, ugift, vanvittig, almisselem 
se nedenfor, Kirsten Rask gift med Ander Nielsen(Møller)  
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 137. efter ny matrikel no 21 i Kjelstrup, nye hk. 0.2.0.1. 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk 0.1.2.1., ny matr. no 21 hk 0.2.0.1., ejer og bruger Christen Nielsen Rask 
Ejerliste 
1802 skøde Anders Møller hk. 0.1.2.1. fra prokurator Marcussen 
folketælling 1801, Kjelstrup 26. fm. 
Anders Nielsen 45 år, husmand med jord 
~Kirsten Larsdt. 53 år - begge i 1. ægteskab 
Anne Rask 57 år, almisselem 
 
1811 skøde enken Kirsten Larsdt.(Rask) til Christen Nielsen Kjelstrup (Rask), samme ejendom m. aftægt til sælgerinden(aftægten s lettet 1823 v. dødsattest) 
 folketælling 1834 
Christen Nielsen Rask, 52 år, husmand 
~Mette Katrine Hansdt., 52 år 
|- Anders Møller Christensen 
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v. Folketællingen 1845 bor parret alene i huset, begge født her i sognet 
 
1859 skøde Niels Christian Nielsen, huset i Kjelstrup ny matr. no 21, hk. 0.2.0.1. 
 
1866 skøde Jens Christian Andersen Stentoft, samme ejendom 
1872 skifte Jens Chr. Andersen, adkomst for enken Johanne Marie Jensen til huset no 21 i Kjelstrup 
forts. fol. 484 ( nyt register fol. 501) 
 
1874 adk. Jacob Christian Christensen, if lg. attest ~enken Johanne Marie Jensen - hans adkomst på huset 21 i Kjelstrup hk. 0.2.0.1. 
1880, Kjelstrup, et hus 
Jacob Christensen, 45 år, født i Tved, lever af sin jordlod 
~Johanne Marie Jensen, 57 år, født i sognet 
Karen Marie Christensen, 6 år, født i Thisted, plejebarn 
Folketælling 1890, en gård 
Jacob Christensen, 55 år, født i Hjardemål 
~Johanne Marie Jensen, 67 år, født i sognet 
Maren Luun, 85 år, enke, født i Ø. Vandet, aftægtskone 
Realregister 1846-1970 fol. 501, matr. no 21 hk 0.2.0.1., 21b, 21c frasolgt, rest 21a 0.0.1.2½ overført anden ejendom  
1911 adk Else Katrine Pedersen, enken iflg. skifte 
 
1911 adk Jens Christian Poulsen ~med Else Katr ine, se også 7b 
 
Kjelstrup gl. matrikel no 13, hk. 0.5.1.1. et bol -> 0.5.0.0.ny matrikel no 22  
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 1 td., ejer Sofie Vormsdt., bruger Thor Pedersen, et boel 
matr ikel 1664, hk. 2.0., ejer fru Sophie Staverskov, bruger  Thor Pedersen 
matrikel 1688 no 13, hartkorn 0.5.1.1., ejer borgmester Christian Lelius i Thisted, bruger Palle Christensen (tilkøbt Ullerupgård 1669) 
matrikel 1688b no 13,samme hartkornk og ejer, bruger Palle Christensens enke 
matrikel 1688c no 13, hartkorn 0.5.1.1., ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Peder Kirk 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård no 13 bruger af hartkorn 0.5.0.0. Salman Larsen, hartkorn 0.0.1.1. bruges af  Niels Slot i no 2 
hartkornsspecif ikation 1789, huse no 1, ejer Ullerupgård, hartkorn 0.5.0.0., bruger Salman Smed 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk 0.5., ny matrikel no 22 hartkorn 0.3.3.½., ejer og bruger Christen Skammelsen - nu Peder Christensen Harbo 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk 0.2.3.1 5/6, ny matrikel no 11c 0.1.3.1., ejer og bruger Ole Kjær - nu Peder Christian Pedersen Harbo 
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matr.1664 Tor Pedersen (f lytter til St. Hillers lev? - se under ny matr. no 29a)    
 
før 1669 Palle Christensen*, smed 28  Tingbog 1667-70, indkaldt som vidne m.v.  
  ~Inger Thomasdt. † 1716 34 
  |-Peder Pallesen 82 
  |-Abelone Pallesdt. 84 
  |-Maren Pallesdt.† 1690 87 
matr.1688b enke Inger Thomasdt.   
* identisk m. Palle Smed, der 1699 vidner i en en sag, han har boet i Kjelstrup 40 år. 
 
U1719 f. 20 Peder Christensen Kirk ( boet i St. Hill ? v. kirken -se under ny matr. no 2)  Tingbog 1699 
  ~Maren Christensdt. (1695) 
  |- Helvig~Lars Skomager, her v.stedet 95 
  ~ Karen Jensdt. (1701) 
  ~ Dorthe Christensdt.(1703) 
Peder Christensen Kirk var 1699 vidne i en sag om et rytterhus, han oplyste da at han kom til byen for 7 år s iden 
 
U1731 f.49 Lars Nielsen Skomager 04 Østrild   ½,Peder Kirk opladt ægt dt. 
   ~Helvig Pedersdt. 95 Kjelstrup    far P Christensen Overg 
fæster gård gl. no 3 (ny no 16- se der. 
 
U1752 f.109 Salman Larsen 26 Kjelstrup  U1787.1/265.1782.1/215 Lars Nielsen , hk.0.5.. Far L.Salmansen Rask,3 
      ,resten tillæges den gård  
      Lars Nielsen nu har  
  ~Maren Nielsdt. 32 
  |-Kirsten Salmasdt. 55 
fæste 1748 af gl. no 3(ny no 16) - se der. 
Ved folketælling 1787 bor parret med datteren 
Kirsten Salmansdt. 32 år ugift 
 
U1795 f.43 Christen Skammelsen,landrekrut 55   Salman Larsen 
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  ~Kirsten Salmansdt. 55 her 
 
Ved Folketællingen 1801 bor parret med konens far Salman Smed, enkemand 80 år 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 148 ny matr, fol. 503 
1808 skøde Christen Skammelsen i Kjelstrup på hans påboende hus hk. 0.5.0.0.  
 
1825 skøde Peder Christian Pedersen med aftægt til sælger og hustru Kirsten Salmansdt. 
1833 skøde do, parc el no 4 af Niels Slottes gård, fra Ole Christian Jensen (11c)11c sælges igen 
folketælling 1834 og 1845, Kjelstrup et hus: 
Peder Christian Pedersen Harbo, husmand 95 i sognet 
~Maren Jensdt. (Helleberg),  05 Vang 
|-Peder Christian Pedersen, 26 ( ikke på ft. 1845 her) 
|-Anne Marie Pedersdt.,  28 
|-Jens Pedersen,  31 
|-Mete Pedersdt. 34 
|-Maren Pedersdt. 37 
|-Kort Christian Pedersen 43 
Folketælling Kjelstrup 1860, et hus 
Peder Christian Pedersen, 65 år, født i sognet, husmand 
~Maren Jensdt., 55 år 
1869 skifte Peder Christian Pedersen, ejendommen består af huset gl. hk. 0.5., ny matr. no 22 hk. 0.3.3. samt parcel no 4 af Niels Slottes forrige gård hk. 0.2.3.1 5/6, ny matr. no 
11c hk. 0.1.3.1. (af no 22 solgt 22a hk. 0.3.1.1. af 22b solgt 0.0.1.2.- )( noget tekst tabtgået) 
 
1869 skøde fra Peder Chr. Pedersens enke Maren Jensdt. Helleberg, Jens Christensen, Jens Helleberg Pedersen og Korth Christian Pedersen  
til medarvingen Peder Christian Pedersen i Skovsted, Jens Thomsen i Østrild og Peder Christian Nielsen ibd. på sælgers andel i fornævnte ejendom. 
 
1871 skøde Kort Christian Pedersen parcel no 22b med bygninger -fra Peder Christian Pedersen, Jens Thomsen og Peder Christian Nielsen 
folketælling Kjelstrup 1880, et hus 
Kort Christian Pedersen, 36 år, født i sognet, husmand 
~-Johanne Marie Pedersen, 34 år, født i Snedsted 
|-Marie Pedersen, 10 år, født i sognet 
|-Peder Christian Pedersen, 6 år, do 
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Ved folketælling 1890 har parret en hjemmeværende søn 
|-Christian Theodor Pedersen, 9 år, født i sognet 
Realregister 1846-1970 fol. 503, matr. 22b Kjelstrup, hk 0.0.1.2. 1625m ²,15a 1.5.0.¼ 7ha 7810m², 14f 0.3.2.1 2ha 6650m²,1a 0.0.2.1. 2974m², 4e 0.0.2½ 4113m², 14x ¾album 
7703m² 
1908 adk Johanne Marie Pedersen født Christensen, enken,  parcel 22b med bygninger iflg. skifte 
 
1918 skøde Niels Graversen Nielsen, samme ejendom ( se også 15a, 20a) 
bor ved folketælling 1921 i matr. 15a 
 
1926 skøde Søren Chr. Pedersen Obel 22b, 15a, 14f, 1a, 4e, 14x  
 
1936 skøde Andreas Fredsøe, samme ejendom - se også 20a 
 
1968 skøde Søren Chr. Fredsøe, samme ejendom - se også 20a 
1974 nyt tingbogsblad 1a 
 
Kjelstrup matrikel no 22c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 494 ( nyt register fol. 504) 
 
1881 skøde Niels Christian Poulsen, no 22c i Kjelstrup, hk. 0.0.1.0., sælger Anders Nielsen ( i no 23) 
1881 skøde do., no 1c hk. 0.0.1.1¼, skal bebygges eller forenes - sælger Niels Andersen 
Folketælling 1880 Kjelstrup, et hus 
Niels Christian Poulsen, 34 år, født i Hvidbjerg, husejer 
~Maren Kirstine Andersen, 30 år, født i Østrild 
|-Poul Christian Poulsen, 6 år, født i sognet 
|-Anders Christian Poulsen, 4 år, født i Sennels 
 
1881 skøde Jens Christian Pedersen, sm. ej. 22c, 1c 
Folketælling 1890 Kjelstrup, et hus 
Jens Christian Pedersen, 35 år, født i Østrild, daglejer 
~Maren Hansen, 40 år, født i Seennels 
|-Peder Christian Jensen, 8 år, født i sognet 
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|-Kirstine Jensen, 6 år, født i sognet 
|-Kristiane Jensen, 4 år, født i sognet 
 
Realregister 1846-1970 fol. 504, matr. 22c, 1c, 9d hk ¾ album, 15b 0.0.2.2., 3g 0.0.2.0., 16e 0.0.1.2½. 
 
1905 skøde I. C. Lauritsen, 22b, 1c - mageskifteskøde 
 
1907 skøde C. Madsen, Thisted, gæstgiver, samme ejendom 
 
1907 skøde Anders Jacobsen Poulsen, samme ejendom 
 
1911 skøde Christen Larsen, samme ejendom - auktionsskøde 
 
1911 skøde Anders Knudsen Christenen, samme ejendom 
1913 skøde do., 9d - fra Thylands udstykningsforening 
 
1917 skøde Jens Kræmmer Zefting, 22c, 1c, 9d med bygninger 
 
1918 skøde Jens Gertsen, samme ejendom 
 
1919 skøde Enevold Sørensen, 22c, 1c, 9d, 15b med bygninger 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Enevold Sørensen, født 1865 i Thisted, hertil sognet 1919, landmand 
Ãne Marie Sørensen, født 1863 i Hjardemål, hertil sognet 1919 
 
1930 Thomas Korsgård Thomsen, samme ejendom 
1940 skøde do., 3g 
1937 skøde do., 16e - fra Åge Kortegård Andersen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Thomsen, Thomas Korsgård, landmand, Kelstrup, født 1. april 1901 i Øsløs, søn af landmand Jens Chr. Thomsen. Gift med Dagmar Kirstine Thomsen, født Thausgård 25. november 
1906 i Hillerslev, datter af landmand P. Mikkelsen Thausgård. Gårdens navn er “Kristiansminde”. Den er ombygget 1913 og overtaget af Thomsen i 1930. Der er opdyrket 14 tdr. 
land. Ejendomsskyld kr. 12800, grundskyld kr. 7800. Besætningen var ved overtagelsen 2 små heste, 4 køer, 2 ungsvin og 4 svin, mod nu 2 heste, 6 køer, 9 ungkvæg og 20 svin. 
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Thomsen er uddannet ved landbruget, kører mælk for Hillerslev Mejeri. 
ny tingbog blad 1c 
 
Kjelstrup matrikel no 22d 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 540, 22d hk 1½ album  690m² 
1927 skøde Johannes Andreas Larsen, 22d 
1972 adk Anna Larsen, iflg. skifte 
 
Et hus i Kjelstrup, ny matrikel no 23 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.2.0. 1/3, ny matrikel no 23, hartkorn 0.1.2.2., ejer og bruger Ole Christian Jensen Kjær - nu Peder Madsen 
Oprindelse: en parcel fra Mads Christensen Harbos gård. 
Eeejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 128, 284 (nyt reg. fol. 505) 
 
1802 skøde Ole Christian Jensen (Kjær)hk. 0.2.0.½ - sælger Mads Christensen Harbo. -  
1817 skøde do. en parc el no 4 hk. 0.2.3.1 5/6 ( senere no 11c) sælger Thomas Pedersen Harbo -(frasolgt) 
folketælling Kjelstrup 1834, 8. fm., et hus 
Ole Christian Jensen Kjær, 65 år, husmand 
~Helvig Kirstine Christensdt., 67 år 
1833 skøde Poul Olesen fra s in far, hk. 0.2.0.1/3, med aftægtskontrakt ml. far og søn 
 
1834 skøde Peder Madsen, huset af hk. 0.2.0.1/3 med aftægt til Ole Chr. Jensen og hustru 
folketælling Kjelstrup 1845, et hus 
Peder Madsen, husmand og daglejer 05 i sognet 
~Karen Olesdt.  02 i sognet (her i huset?) 
|-Ole Christian Pedersen 36 
|-Mads Christian Pedersen 39 
|-Kristiane Pedersdt. 43 
Helvig Christensdt., inderste, aftægtskone, enke 67 i sognet 
1855 skøde Peder Madsen, parcel no 4, hk. 2 alb. fra Lars Bisgård,  
follketælling 1860, Kjelstrup, et hus 
Peder Madsen, 55 år, født i sognet, husmand 
~Kirsten Marie Christensdt., 42 år, født i sognet 
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|-Christiane Pedersen, 17 år, gift, væverske-”manden tjener i Sennels” 
 
1861 skøde Anders Christian Pedersen, huset no 23 i Kjelstrup og 4f i Kås trup med aftægt til sælger Peder Madsen 
 
1867 skøde Lars Christian Jensen, samme ejendom, mageskifteskøde( 4f frasælges) 
 
1869 skøde Anders Nielsen, samme ejendom 
1877 skøde do. lod no 22 i Kjelstrup 0.0.1. (solgt fol. 454, sælger Christian Nielsen 
 
1878 skøde Niels Andersen, huset no 23 i Kjelstrup 
se videre Niels Andersen i matr. no 15 
 
Et hus i Kjelstrup, ny matrikel no 24 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk. 0.0.2.½., ny matr. no 24, hk 0.0.2.1¼, ejer og bruger Peder Poulsen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 134 (nyt register fol. 506) 
anmærkning, “skal have købt det af Overgård til Kølbygård, u. hk. 4.2.1.2., hvortil hk. her 0.0.2.½ tillægges = 4.2.3.2½ 
 
1814 pant Peder Poulsen, 1. pr. i debitors hus hk. 0.0.2.½ 
Folketælling, Kjelstrup 1834, et hus 
Peder Poulsen, 56 år, husmand 
~Mette Marie Boersdt., 55 år* 
Christen Rasmussen, 24 år, ugift, tømmermand 
*Ved folketælling 1845 bor Mette Boersdt.,  66 år, født i sognet, som indsidder i et hus, almisslem 
 
1838 skøde Christen Andersen, , samme hus,  
 
1847 pant  Jens Mikkelsen Thon, 1. pr. i samme hus med tiende 
 
1856 skøde Jeppe Jeppesen, samme ejndom - sælger Jens Mikkelsen Thon 
Folketælling, Kjelstrup 1860, et hus 
Jeppe Jeppesen, 30 år, født i Hjardemål, husmand og daglejer 
~Maren Jensen, 35 år, født i sognet 
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|-Maren Kirstine Jeppesen, 7 år, født i sognet 
|-Jens Jeppesen, 4 år 
|-Else Marie Jeppesen, 1 år 
1861 skøde  Henrik Christian Jensen, huset no 24 i Kjelstrup 0.0.2.1¼ 
1875 skifte af 1850, læst 1875, som adkomst eller berigtigelse af Henrik C. Jensens adkomst til no 27 
 
1874 skøde Jens Christian Pedersen, hus i Kjelstrup no 24 hk. 0.0.2.1¼, no 27 0.0.1.¾, no 25a 2½ album - auktionsrettens skøde  ( tinglæsning mangler 
Folketælling, Kjelstrup 1880, et hus 
Jens Christian Pedersen, 47 år, født i sognet, daglejer 
~Anne Jensen, 42 år, født i sognet 
Folketælling 1890, et hus 
Jens Christian Pedersen, 56 år, født i sognet, postbud 
Ãnne Jensen, 51 år, født i sognet  
Realregister 1846-1970 fol. 506, matr. no 24, 27, 25a (13b, 27b overført anden ejendom 24a, 25a  underlagt 17a: hk 0.1.0.½ 6449m² 
1916 adk Anne Jensen, enken, 24,27,25a med bygninger - if lg. skifte 
 
1919 adk Jensine Marie Jensen, datter, samme ejendom, iflg. skifte 
Folketælling 1921, Kjelstrup 
Jensine Marie Pedersen, enke, født 1852 i sognet 
|-Peder Chr. Pedersen, født 1893 i sognet 
 
1941 skøde Peder Chr. Pedersen, Kjelstrup 
nyt tingbogsblad 1974 17a 
 
Hus i Kjelstrup, ny matrikel no 26 
hartkornsekstrakt 1820/39, uden hk., ny matr. no 26 hk 0.0.1.1½, ejer og bruger Frederik Jensen, nu Jens Christensen 
 
før 1781 Jens Pedersen Kåstrup 09 
  ~Karen Christensdt. Winther ~1747 08: hun af Kjelstrup 
  |- Peder Jensen Kåstrup, her i huset 47 
 flere? 
U1781 f.280 Peder Jensen Kåstrup 47 Kjelstup   hans far Jens Kåstrup opladt 
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  ~Ellen Nielsdt. 45 Hov  U1758,1749  far N Nielsen Slot 
  |-Niels Pedersen 75 
  |-Karen Pedersdt. 82 
  |-Jens Pedersen 85 
Ved folketælling 1787, bestod familien udover parret selv, af deres børn 
Niels Pedersen, 8 år 
Karen Pedersdt., 5 år 
Jens Pedersen, 2 år 
Desuden mandens far Jens Kåstrup, enke, 79 år , gammel og ussel. 
Ved folketælling 1801 havde parret datteren Karen, 18 år hjemme. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 68 
 
1810 skøde Niels Pedersen Kåstrup, et umatr. hus i Kjelstrup, fra sin mor Ellen Nielsdt., enke efter Peder Jensen Kåstrup 
 
1810 skøde Frederik Jensen, samme hus med påstående grund, vedliggende toft og kålhave. 
1819 seperationsforening med bevilling af 10.11.1819 Frederik Jensen og hustru Marianne Jørgensdt. af Kjelstrup, hvorefter 
Marianne Jørgensdt. beholder foranstående umatrikulered hus HH1833/222 
 
1824 skøde Jens Christensen, samme hus med aftægt til Marianne Jørgensdt. ( attest fremlagt 1835, Marianne Jørgensdt. er død) 
Folketælling Kjelstrup 1845, et hus 
Jens Christensen, 47 år, født i Skinnerup, manden tjener i Sjørring præstegård 
~Ãnne Katrine Justdt., 49 år, født i Skinnerup 
|-Just Jensen 8 år, født i sognet. 
1874 skifteattest, adkomst for Jens Christensens enke Ane Katrine Justdt., og medarvinger, huset matr. no 26, hk 0.0.1.1½ 
 
1874 skøde Lodsejere i Kjels trup by.  
 
Kjelstrup matrikel no 26c 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 543, matr. 26c hartkornk 1¼ album 
 
1931 skøde Peder Chr. Nielsen, 26c 
1954 adk. arvingerne 
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2 fjk. jord fra Thomas Pe dersen Harbos gård, ny matr. no 27 
1799 skøde Jens Christensen Horn, 2 fjeringkar som er en parcel af Thomas Pedersens gård 
1804 skøde tiende til Jens Horn på dennes hus af hk. 0.0.2.0., fra Anders Sørensen til Irup. 
1822 nævnt Jens Horns panteobligation i en parcel med derpå af nyt opført vånings- og smedehus. 
Ved folketælling Kjelstrup 1834, var 
Jens Christensen Horn, indsidder og almissenyder 60 
~Bodil Christensdt. 57 
hos Henrik Jensen 
( 1836 får Jens Chr. Jensen Horn skøde på en parcel med opført hus, St. Hillerslev matr. 14d 
1831 skøde Jens Christian Jensen og Lars Jensen fraskriver sig arv efter Jens Christensen Horn og hustru Bodil Christensdt. 
 
1850 adk Henrik Christian Jensen, if lg. skifte læst som adkomst for Henrik Christian Jensen på det af Jens Horn opførte hus med lade og jord i Kjelstrup, hk. 2 fjk., ny matr. 
no 27 hk. 0.0.1.1¾ ( solgt g. 135) samt en parcel matr. no 25a, 2 fjk. efter skøde 1854 af Ole Christian Christensens hus i Kjelstrup  
ps. allerede v. hartkornsekstrakt 1820/39 står Henrik Jensen opført som bruger af no 27 
folketælling, Kjelstrup 1834 og 1845: 
Henrik Jensen,  husmand 00 Tved 
~Bodil Marie Jensdt.,  - † før 1845 02 
|-Maren Henriksdt.,  24 (ikke hjemme i 1845) 
|-Jens Sårup Henrik sen 29(do 
|-Bodil Henriksdt.  31(do 
|-Jens Henriksen  34 
|-Niels Henriksen 35 
~ Mette Nielsdt. 00 i sognet 
|-Else Marie Herniksdt. 39 
|-Kirsten Henriksdt. 41 
1854 skøde Henrik Jensen, parcel, matr. no 25a, 2 fjk. - fra fol. 189 Ole Chr. Jensen - solgt fol. 275 no 25d hk. 0.0.1.½, fol. 134 no 25a 2½ alb. 
alt solgt)  
Ved folketælling 1860, Kjelstrup, et hus, bor Henrik Jensen og Mette Nielsdt. med datteren Kirsten i huset 
 
Et  hus i Kjelstrup, ny matrikel no 28 
hartkornsekstrakt 1820/39 umatrikuleret, ny matr. no 28 hk. 0.0.1.1½, ejer og bruger Christen Sørensen - nu Jens Christensen 



Hillerslev sogn, Kjelstrup 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 famileforhold    

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspecif icationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), og Kølbygård gods (K) “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 tek st er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på or iginalmaterialet 

145 

 
før 1784 Søren Madsen 28 Sennels    Far Mads Jensen Gade 
  e.Margrethe Nielsdt. 27 Hill 
  |-Niels Christian Sørensen 65 U1798.4/223 
  |-Mads Sørensen, Løgstør 52 
  |-Christen, her i huset 54 
  |-Niels i Kjelstrup 61 
  |-Peder 68 
  |-Karen Marie~Mathias C.Madsen 
                              i Tilsted 57 
 
U1784 f.300 Christen Sørensen 54 her   hans far Søren Madsen 
  ~Mette Jensdt.~1783 54  
  |-Jens Christensen, her på stedet 84 
v. folketælling 1787 har parret en søn 
Jens Christensen, 9 år 
Derudover bor Christen Sørensens forældre i huset. 
v. folketælling 1801 består husstanden af Christen Sørensen og hans kone og hans mor, som er blevet enke. 
Iflg. skøde og pantereg. 1823-46 fol. 143 over umatrikulerede huse købt af justitsråd Marcussen: 
1804 auktionsskøde på Christen Sørensens hus i Kjelstrup 
ejerliste fol. 154: 
1810 skøde Christen Sørensen et umatrikuleret hus, sælger P. Marcussen 
1812 skøde do, hk. 1 skp. fra Mikkel Larsen 
 
if lg. hartkornsekstrakt 1820/39, ejendommen overtaget af sønnen  
  Jens Christensen 
Folketælling Kjelstrup 1834, et hus 
Jens Christensen , 50 år, husmand 84 her 
~Ane Niesdt., 38 år  HH1836/437 
|-Søren Christian Jensen, 16 år 
|-Peder Christian Jensen, 11 år 
|-Mette Marie Jensdt. 6 år 
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|-Christence Jensdt. 3 år 
|-Bodil Jensdt., 1 år 
folketælling Kjelstrup 1845, et hus 
Jens Christensen, husmand og daglejer 84 her 
~Johanne Pedersdt. 90 Redsted sogn, Viborg amt 
|-Kirstine Jensdt. 31 
|-Bodil Jensdt.  34 
1852 attester adkomst for Jens Christensen på s in fars hus og en ved huset beliggende toft og de ved udskiftningen tillagte kjær og hedeskifter, der i ny matr. no 26 er ansat for  
 hk 0. 0.1.1½ ( se tillige matr. no 26 Jens Christensen 
 
1857 skøde Bodil Jensdt. sm. ejendom + aftægt til sælgeren Jens Christensen ( aftægten s lettet 1861 v. dødsattest) 
1861 attest Peder Christian Pedersen er ~ Bodil Jensdt., hans adkomst ( ikke på folket. 1860 )  
 
1860 skøde Søren Christian Jensen huset matr. no 26, hk 0.0.1.1½ 
Folketælling Kjelstrup 1860, et hus 
Søren Christian Jensen, 41 år, født i sognet, daglejer 
Ãnne Christensdt., 46 år, født i Øster Vandet 
Ved folketælling 1845, Kjelstrup boede parret i et hus (samme?) 
med datteren 
|- Anne Sørensen, 4 år, født i sognet 
Ejendommen solgt 1867 til sammenlægning med anden ejendom. 
Ved folketælling Kjelstrup 1880, bor parret i et hus: 
Søren Christian Jensen, 61 år, født i Kjelstrup, arbejdsmand 
~Ãnne Christensen 65 år, født i Thisted 
Marianne Nielsen, 12 år, født i Klitmøller, plejedt. 
Ved folketællingen 1890 bor Søren Christian Jensen, nu 71 år, enke i et hus tillige med datteren (plejedt.) Marianne Nielsen 22 år, ugift 
 
Smedehus på Kjelstrup gade - umatrikuleret, senere ny matrikel no 29a 
hartkornsspecif ikation 1820/39, uden hartkorn, ny matr. no 29, hartkorn ¾ alb., ejer og bruger Søren Hedegård 
 
før 1740 Palle Pedersen 11 Kjelstrup 
  ~Dorthe Pedersdt. 
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se under gl. no 2 (ny no 1) 
 
U1740 f.86 Abelone Pedersdt. 06 Kjelstrup  K1726/197 bror Palle Pedersen i leje, Far P Hansen i no 5 
 
U1748 f.100 Salman Larsen Smed 26 Kjelstrup  U1782.1/215  Far L.Salm. Rask 
  ~Maren Nielsdt. 32 
flytter til no 13 (ny no 22) , kommer fra no 3(ny no 16) - se der 
 
U1762 f.1762 Maren Larsdt. Rask 30 Kjelstrup  U1787.1/265,1782.1/215 hendes bror Salm Smed far LSalm. Rask i no 3 
  ~Peder Pallesen 39 Kjelstrup     far P Pedersen i 2 
  |-Jens Christian Pedersen 69 
Ved folketælling 1787 bor parret med en søn 
Jens Christian, 18 år gl. 
Ved folketælling 1801 20.fm., med  sønnen Jens, 32 år og skoleholder. 
Peder Pallesen betegnes som stenhugger.. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 151.  
1802 (se 1818 Peder Pallesen  
 
1818 skøde Søren Christian Jensen Østrild på sælgeren Jens Pallesens umatrikulerede hus 
 
1818 auktionsskøde til Jens Pallesen (= Jens Christian Pedersen Pallesen) et umatrikuleret hus i Kjelstrup 
1818 attest der godtgør at Jens Christian Pedersen er eneste barn og arving af afdøde Peder Pallesen, læst som hjemmel for Jens Pedersen Pallesen på adkomst til s in fars hus, 
som denne ejede efter skøde 1802-  
 
1818 skøde Jørgen Andersen Baun, et umatrikuleret hus med det ved udskiftningen tillagte hedeskifte- sælger Jens Christian Pedersen Pallesen 
 
1819 do Søren Mikkelsen Hedegård, samme hus med påstående grund og medliggende kålhave samt det til huset fremlagte hedeskifte..  
folketælling 1834, Kjelstrup 
Søren Hedegård 63 år, husmand og tømmermand 
~Gunild Andersdt., 53 år 
 
1841 skøde Peder Poulsen, samme ejendom (se også matr. 24) 
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? skøde Peder Andersen fra enken Anne Marie Jensdt., huset matr. no 29 i Kjelstrup ¾album m.v. -(no 29b ½ alb. solgt) 
 
1876 skøde  Jens Larsen, no 29a ¼ album 
 
1879 skøde Niels Christian Madsen ,sm. ejendom -(29c ¼ album frasolgt) 
Folketælling 1880 Kjelstrup, et hus 
Niels Christian Madsen, 34 år, født i Hunstrup, murer 
~Anne, født Nielsen, 32 år, født i Sennels 
Realregister 1846-1970 fol 536 huset 29a uden hk, 25b 2¾ album,26b u. hk., 28c hk 0.0.1.½, 10d 2 album, 4g 0.0.3.0. 
 
1886 skøde Jens Christensen , huset 29a fra Niels Christian Madsen 
 
1890 skøde Jens Poulsen, samme ejendom 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
Jens Poulsen, 28 år, født i Hunstrup, murersvend 
~Inger Marie Knudsen, 21 år, født i Årup 
|-dreng uden navn, født 25.1.1890 
1894 skøde do., parcel 25b, 26b - fra Peder Chr. Sørensen 
1909 skøde do., 28c, 10d - fra Lars Jensen Koldkjær 
 
1910 skøde Søren Carl Sørensen,25b, 26b, 29a, 28c, 10d 
 
1917 skøde Niels Chr. Mikkelsen, 29a, 25b, 26b, 10d, 28c, 4g 
 
1918 skøde Johan Georg Andersen, samme ejendom 
 
1918 skøde Peder M. Sørensen og Chr. Helleberg, samme ejendom 
 
1918 skøde Carl Overgård, samme ejendom 
 
1920 skøde Johannes Larsen, samme ejendom 
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Folketælling Kjelstrup 1921 
Johannes Larsen, født 1894 i Thisted, hertil sognet 1920 
~Mathilde Larsen, født 1895 i Thisted, hertil sognet 1920 
 
1938 skøde Alfred Carl Andersen, 4g, 10d, 25b, 26b, 28c, der bebor 15e - se videre der. 
 
Diverse Huse i Kjelstrup (umatrikulerede m.v.) 
 
Gade huse iflg. matr. 1664  
Ejer Erik Quitzou, bruger Christen Pedersen, landgilde 1 td. byg 
Ejer Viborg skole, bruger Karen Christensdt., huspenge 4 skilling  
Ejer Henrik Juel, bruger Else Thøgersdt., husp. 4 sk. 
Ejer Henrik Juel, bruger Niels Thøgersen, husp. 4 sk. 
Ejer Henrik Juel, bruger Niels Larsen, husp. 4 sk. 
 
Et jordløst hus i Kjelstrup på byens fælled 
DØV, jb. 1687 kgl. majestæts gods - et øde  jordløst hus i Kjelstrup på byens fælled, som Niels Larsen s idst påboede, hvortil ingen ret ejer fandte Fæstet m. skattefrihed for 1687-
1699 til Karen Christensdt. - udlagt som ryttergods 1692. 1697 får Karen Christensdt. fæstebrev på huset.  
1702, kgl. majestæts gods solgt på auktion: Karen Christensdatters hus, jordlø, til borgm. Bjerregård 
 
Et hus i Kjelstrup, på byens fælle d. 
udlagt til ryttergods 1692, bruger Bodil Nielsdt 
kgl. majestæts gods.s jb. 1702/3: Bodil Nielsdt. af et jordløst hus opbyget på fælleden. 
 
Hus i Kjelstrup 
DØV 1693: bruger Niels Clemmensen, huspenge 4 sk 
do: bruger Kirsten Sønderby, husp. 4 sk. 
 
Ralingshus i Kjelstrup m. kålgårdssted, fra gl. matr. no 10  
hartkornsspecif ikation 1789, jordløs, tilh. Ullerupgård, bruger Peder Mogensen 
U1749 f.104 Christen Mikkelsen    Jens Thomsen og Palle Pedersen har i leje 
 



Hillerslev sogn, Kjelstrup 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 famileforhold    

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og hartkornsspecif icationer, fæste- og skifteprotokol Ullerupgård gods, (betegnet U, 
efterfulgt af år og fol.) skifteprotokol Hillerslev/Hundborg herreder (HH), Ørum gods, (Ø), og Kølbygård gods (K) “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 tek st er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på or iginalmaterialet 

150 

1754 fol.127 Peder Mogensen, landsoldat 18 U1790.4/21 K1785/1340 Chr. Mikkelsen sidst havde og Peder Mogensens  
     hustru haft i fæste m. 3 skp sæde, der har ligget til     
  Chr. Mikkelsens hus. 
  e.Maren Nielsdt. Gade 16  
  |-Inger Marie~Peder Frideriksen,Nors 49 
  |-Anne 59 
Ved folketælling 1787,21. fm., bor parret med datteren Anne, der er meget sygelig 
 
U1792 f.389 Hans Jensen Krog 57 Hillerslev   Peder Mogensen † 
  ~Ingeborg Christensdt. Nørklit 59 
  |-Mette Hansdt. 19 år 82 
  |-Karen Hansdt., 13 år 88 
  |-Kirsten Hansdt., 11 år 90 
  |-Maren Hansdt., 8 år 93 
( ved folketælling 1787 bor parret i ll. Hillerslev 10. familie med børnene Mette og Karen 
samt Hans Krogs mor Karen Krog, enke, 60 år gl.- efter hksp. 1789, et jordløst hus 
Ved folketælling 1801,Kjelstrup 18. fm., bor Hans Krogs enke i huset, 42 år gl. med de 4 døtre  
desuden Karen Krog, enk e, 78 år, til huse 
 
Iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 150, fortegnelse over umatrikulerede huse, købt af justitsråd Marcussen: 
1804 auktionsskøde på Hans Krogs enkes hus 
 
Skolehuset i Kjelstrup 
ps. her kun bragt med folketællinger, ejerforhold til skolen se andet sted 
Folketælling Kjelstrup 1834, et hus 
Niels Kjær Svankjær, 24 år ugift, skolelærer 
Folketælling Kjelstrup 1845, skolehuset 
N. K. Svankjær, 35 år, født i Sønderhå, skolelærer 
~Kristine Svankjær, 29 år, født i Thisted købstad 
Kirsten Marie Christensdt., 28 år, ugify, født i sognet, tjenestepige 
 
Folketælling Kjelstrup 1860, en skole 
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Christen Christensen, 53 år, født i Idom sogn, Ringkøbing amt, skolelærer 
~Karen Møller Sørensen, 43 år, født i sognet 
|-Anton Christensen, 19 år, født i Vestervig 
|-Maren Christensen, 20 år, født i Vestervig 
|-Anine Christensen, 17 år, født i Vestervig 
 
Folketælling Kjelstrup 1880, Kjelstrup skole 
Hans Christian Emanuel Hansen, 32 år, født i Randers, skolelærer 
~Ane Marie Hansen, født Grav sen, 32 år, født i Louns 
|-Grav s Christian Fagernæs Hansen, 9 år, født i Ullits, Ålborg  
|-Emanuella Maria Barisa Hansen, 7 år, født i Ullits 
|-Jela Viktoria Hansen, 3 år, født i Ullits 
|-Christen Jensen Hansen, 1 år, født i sognet 
Klara Nielsen, 15 år, født i sognet, tjenestepige 
Jens Jessen Lund Hansen, 56 år, enke, født i Fåborg, far til skolelæreren, på besøg. 
 
Folketælling Kjelstrup 1890, skolen 
Jørgen Peter Pedersen, 35 år, født i Egtved, Vejle, skolelærer 
~Rasmine Henriette Amalie Frederikke Jacobsen, 41 år, født i Rødding, Viborv 
|-Enevold Vilhelm Pedersen, 7 år, født i sognet 
|-Herdis Pedersen, 5 år, født i sognet 
|-Astrid Pedersen, 3 år, født i sognet 
|-Thorvald Pedersen, 1 år, født i sognet 
Gertrud Johanne Gravesen, 14 år, født i sognet, tjenestepige 
 
Folketælling Kjelstrup 1921 
Magnus Sørensen, født 1894 i Billum, Ribe amt, ankom her til sognet 1919 fra Odensen, lærer 
~Else Marie Sørensen, født 1892 i Rubjerg Hjørring amt, ankom derfra 1919 
|-Gudrun Sørensen, født 1920 i Hillerslev sogn 
Herdis Larsen, født 1908 i Hillerslev, tyende 
 
Et jordløst hus i Kjelstrup 
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tilkøbt Ullerupgård, til udlæg efter S. Brochenhus 1685, bruger Anders Mikkelsen 
 
Et umatrikuleret hus i Kjelstrup 
 
U1722 f..36 Birgitte Andersdt. Sennels U1743.2/141  Peder Larsens enke † 
U1728 f.45 Anne Andersdt. do  U1743.2/141 hendes søster 
 
Et hus i Kjelstrup 
  Jens Andersen i et hus   
  ~Hylleborg Pedersdt. Kærmark  U1745.1/95 
  |- Peder Jensen Kærmark, udenlands 11   
  |-Anne Marie~i Skåen 15 
  |-Inger Kirstine flytter t. Thisted 21 
Jens Andersen ville f lytte til Ørum gods 
 
Fælles grus og lergrav og en fraliggende grusgrav 
hartkornsekstrakt 1820/39, ej skyldsat, ejes af samtlige lodsejere og bruges af byens beboere.  
 
Gade pladsen i Kjelstrup 
hartkornsekstrakt 1820/39, ej skyldsat, ejes af samtlige lodsejere, og bruges af byens beboere, 
Realregister 1846-1970 fol. 521: “ej skyldsat”,- omskreveet ny tingbog 1974 
 
Personer, nævnt som boende i Kjelstrup, ikke identif iceret med ejendomme 
Christen Pallesen   Tingbog 1690 
 
Lars Overgård   Tingbog 1666 
~Maren Andersdt. 
 i gård gl. no 11?(ny 6a) 
 
Mikkel Larsen i et hus 05 U1743.2/141, nævnt   en bror Chr. Larsen Tingstrup, her i skiftestedet 
~Else Jørgensdt. 93 U1747.2/155, hun bor i et af præstens huse, men er ikke afskediget fra Ullerupgård 
|-Lars Mikkelsen Murmester, Sennels 32 U1793.4/110 
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|-Jørgen Mikkelsen 36 
 
 
Niels Larsen Tingstrup 06 U1746.1/98, har bror Chr. Larsen Tingstrup 
~e. Kirsten Christensdt. 
 
Anders Pedersen, † 1811 Anders Pedersen Harbo, ungkarl 43 år HH1811/105 
 
Benedictine Christensdt. ~Peder Thomsen  HH1832/176 
 
Christen Sørensen ~Karen Villumsdt. (i matr. no 28?)  HH1818/74 
 
Karen Andersdt. Anders Andersens enke †1836, 68 år  HH1836/443 
 
Karen Pedersdt. ~Søren Jensen Overgårds enke  HH1813/282 
 
Peder Larsen Engbjerggård ~Anne Kirstine Larsdt.  HH1835/404 
 
 
Folketællinger, personer i Kjelstrup, ikke identif iceret med ejendom. 
 
1828 nævnt Niels Christian Christensen Frost 02 Thisted    far C Christensen Frost 
        ~Maren Larsdt. Speger af Skovsted     og Inger Madsdt. Kjelstr 
           inds idder i Kjelstrup på havrelandet 
  |-Maren Kirstine Nielsen Frost 31 Kjelstrup 
  |-Inger Marie Nielsen Frost 33 
  |-Christiane Nielsen 36 
  |-Christen Jensby Nielsen Frost 39 
Ved Folketællingen Kjelstrup 1834, 38. familie boede familien i et hus. Niels Christian Frost betegnes som husmand. 
1840 noteres Niels Christian Christensen Frost med en panteobligation i et hus ejet af Christen Kortegård i Skovsted, hvor Hillers lev/Kåstrup fattigvæsen 1873 afholder registrering i 
hans og hustruens bo. 
ps. se også matr. no 15 
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Folketælling, Kjels trup 1834, en gård ( hvilken gård) 
Poul Iversen, 49 år. gårdmand 
~Christence Christensdt.36 år 
|-Christen Poulsen, 11 år 
|-Karen Marie Poulsdt., 9 år 
|-Niels Poulsen, 6 år 
|-Peder Christen Poulsen 1 år 
Niels Christian Jensen, 22 år, tjenestekarl 
Dorthe Nielsdt. 25 år, tjenestepige 
 
Folketælling Kjelstrup 1834, et hus 
Jens Madsen, 54 år, husmand 
~Inger Pedersdt., 60 år 
|-Else Kirstine Jensdt., 20 år 
 
Folketælling Kjelstrup 1834, et hus 
Maren Andersdt., 53 år, husmandsenke 
|-Anne Katrine Pedersdt., 16 år 
|-Mette Pedersdt. 14 år 
|-Else Katrine Pedersdt., 9 år 
 
Folketælling Kjelstrup 1834, et hus 
Anne Graversdt., 45 år, ugift, aftægt/pige 
|-Marianne Nielsdt., 8 år 
( v. folketælling 1845, bor Anne Graversdt. i Skovsted, ~Jens Christian Madsen Horn) 
 
Folketælling, Kjelstrup 1845, et hus 
Anne Thomasdt., 40 år, ugift, født i sognet, forsørges af sognet 
 
Folketælling 1845, Kjelstrup, i en gård 
Kirsten Sørensdt., 28 år, ugift, født i sognet, indsidder og sypige 
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Else Kirstine Madsdt., 23 år ugift, født i sognet, indsidder og ernærer sig af sin vævestol  
 
Folketælling, Kjelstrup 1845, et hus 
Mads Christian Pedersen, 45 år, født i sognet, husmand og daglejer 
~Lene Andersdt., 36 år, født i Heste Øster sogn, Roskilde amt 
|-Thea Madsen, 7 år, født i København 
 
 
folketælling Kjelstrup 1845, et hus 
Christian Andersen, lever af sin jordlod 09 Rær 
~Maren Jensdt.  09 i sognet 
|-Hanne Christiansen 41 her 
|-Anders Christian Christiansen 42 
Else Marie Jensdt. 70 i sognet  
Ved folketælling 1860, et hus i Kjelstrup, bor samme par 
med børnene 
|-Thomas Christian Christiansen 14 år 
|-Jens Overgård Christiansen 8 år 
 
folketælling, Kjelstrup 1860, en familie i et hus 
Niels Andersen Bonde, 56 år, født i sognet, murer - forsørges af fattigvæsnet 
~Dorthe Marie Nielsdt., 45 år, født i Skinnerup 
|-Peder Bonde Nielsen, 9 år, født i sognet 
|-Else Marie Nielsen, 8 år, do 
|-Morten Overgård Nielsen, 4 år, do 
|-Dusine Eline Nielsen, 2 år, do. 
 
folketælling 1860, samme hus, 2. fm. 
Mette Marie Poulsdt., 70 år, enke født i Jerslev sogn, Hjørring amt. væverske 
Jesper Thomsen 63 år ugift, født i sognet - forsørges af fattigvæsnet(1845 i Skovsted) 
Martinus Jensen 15 år, født i Skinnerup - forsørges af fattigvæsnet. 
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1860, et hus 
Peder Nielsen Bruch 40 år, født i Hundborg, snedker 
~Marianne Larsen, 36 år, født i Østrild 
|- Mathilde Pedersen 4 år, født i Skinnerup 
|-Niels Kallerup Pedersen 3 år, født i sognet 
|-Mette Dybdahl Pedersen, 1 år 
 
1860, et hus 
Sidsel Marie Poulsdt., 66 år, fraskilt, født i sognet, lever af håndgerning 
 
1860, et hus 
Anders Pedersen, 33 år, født i sognet 
~Kristiane Jensen 41år, født i sognet 
|-Peder Christian Andersen 9 år, født i sognet 
|-Marianne Andersen 7 år, 
|-Karen Andersen 5 år 
|-Anne Marie Andersen 3 år 
|-Dorthe Andersen 1 år 
Samme hus, samme mand?: 
Folketælling, Kjelstrup 1880 
Anders Pedersen, 53 år, født i sognet 
~Maren Sofie, 51 år, født i Hundborg 
Thomas Kielsgård, 5 år, født i sognet, plejebarn 
Ved folketælling 1890 bor samme par i et hus 
 
1860, et hus 
Anne Katrine Jensdt., 63 år, enke, født i Thisted, lever af håndgerning 
Karen Marie Christensen, 32 år, ugift, født i Hundborg, inderste 
 
1860, et hus 
Niels Christensen, 54 år, født i Sjørring, inderste, daglejer 
~Christiane Sørensdt., 49 år, født i Bedsted 
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1860, et hus 
Anne Thonasdt., 60 år, ugift, født i sognet, lever af håndgerning 
 
1860, et hus 
Niels Jensen, 46 år, født i sognet,daglejer 
~Sidsel Christensdt., 59 år, født i sognet 
 
1880, Kjelstrup, et hus 
Christen Andersen, 68 år, født i Rær, murer - under fattigunderholdelse 
~Maren Jensdt, Overgård, 68 år,født i sognet 
 
1880, Kjeldstrup, i et hus 
Anne Pedersdt. Brusgård, 79 år, enke, født i sognet,, nyder fattigunderstøtelse 
 
1880, i et hus 
Niels Christian Christensen, 24 år, født i sognet - under fattigunderhold 
~Karen Marie Smed, 23 år, født i Thisted 
|-Kristiane Marie Christensen, under 1 år 
Jens Overgård Christensen, 27 år, ugift, født i Hillerslev - sømand Christen Andersens søn, styrmand, p.t. i England 
 
1880, Kjeldstrup, et hus 
Jens Christian Pedersen, 49 år. født i Sennels, p.t. i København 
~Anne Maren Bek, 47 år, født i Hillerslev, husmor, nyder fattighjælp 
|-Lars Christian Pedersen, 15 år, født i sognet 
|-Else Pedersen, 12 år 
|-Christen Jensen Pedersen, 9 år 
|-Ole Pedersen, 2 år 
 
1880, Kjelstrup, et hus 
Petrus Thomsen, 42 år, født i Vandet 
~Kristiane Andersen, 39 år, født i Sennels 
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|-Anne Kirstine Thomsen, 13år, født i Sennels 
|-Dorthe Marie Thomsen, 10 år, født i Sennels 
|-Thomas Jespersen Thomsen, 4 år, født i Hillerslev 
|-Christen Vestergård Thomsen, under 1 år, født i Hillerslev. 
 
1880, Kjelstrup, et hus 
Søren Jensen, 53 år, født i Hjardemål, lever af agerbrug 
~Marianne Jepsen, 49 år, født i Tømmerby 
Jens Christian Peder Simonsen, 28 år, født på Ballerum, indsidder og murer 
~Maren Jensen, 23 år, født i Sennels 
|-pige, udøbt, 10 dage gl. 
 
1880, Kjelstrup, et hus 
Jens Christian Pedersen, 25 år,født i Hovsør, inderste 
~Maren Hansen, 30 år,født i Hov 
|-Anne Katrine Jensen, 2 år, født i Brund 
 
1880, Kjelstrup, et hus 
Søren Bak Christensen, 46 år, født i Kjelstrup, smed 
~Anne Marie Larsen, 45 år, født i Hillerslev, væver 
|-Karen Sørensen, 12 år, født i Kjelstrup 
|-Christen Sørensen Bak, 9 år 
 folketællingen 1890, et hus 
Anne Marie Larsen, 55 år, enke, væver 
|-Maren Kirstine Sørensen Bak, 26 år, ugift, skrædder  
|-Christen Sørensen Bak, 19 år, smed 
 
1880, Kjelstrup, i et hus 
Tine MadsenLunde, 57 år, ugift,  født i Gøttrup, indsidder 
 
Folketælling, Kjelstrup 1890, et hus 
Jens Christensen 34 år, født i Sennels, indsidder 
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~Anne Christensen, 30 år, født i Sennels 
|-Christen Jensen Christensen, 7 år, født i Sennels 
|-Anton Christian Christensen 2 år, født i sognet 
 
Folketælling, Kjelstrup 1890, et hus 
Karen Jensen Hørdum, 39 år, enke, født i sognet, væver ( enke efter Jens Larsen Madsen i St. Hillerslev) 
|-Margrethe Jensen, 12 år, født i sognet 
|-Jensine Madsen, 9 år, født i sognet 
|-Kirstine Madsen, 5 år, født i sognet 
|-Maren Katrine Pedersen, 3 år, født i sognet 
 
Kjelstrup 1921,  
Peder Pedersen, født 1893 Hillerslev, landmand 
~Johanne Pedersen født 1891? Hillerslev 
|-Karen Pedersen født 1916 i Hillerslev sogn 
Poul Bunk, født 1848 i Nors, paticulier 
~Johanne Bunk, født 1851 i Rær 
 


