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De gamle enestedgårde i Hillerslev sogn 
ejerlav, ny matrikel: Oddershedegård 
folketællinger under Skovsted 
 
Oddershede , ny matr. Oddershedegård no 1a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 7.7., ejer Ørum, bruger Thomas Pedersen og Søren Jensen 
matrikel 1664, hartkorn 7.6., ejer Ørum, bruger Thomas Pedersen og Søren Jensen 
matrikel 1688, hartkorn 6.2.0.2.., ejer Ørum, bruger Thomas Pedersen  
matr ikel 1688b, Oddershede, hartkorn 6.2.0.2., ejer Ørum, bruger nu  Peder Christensen 
matrikel 1688c, hartkorn 6.2.0.2.,  ejer Nr. Ullerupgård, bruger Peder Christensen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hartkorn 6.2.0.2., bruger Peder Oddershede ( i Kortegård by) 
hartkornsspecif ikation 1778, hartkorn 6.2.0.2., selvejer Peder Christensen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 6, hartkorn 6.2.1.0., selvejer Oddersigs enke - se ejerliste nedenfor 
hartkornsekstrakt 1820/39, Oddershedegård, hk. 6.2.0.2., ny matr. Oddershedegård no 1a hk. 8.3.1.1¾, + del i no 9 ¾ abum. Ejer og bruger Anders Oddershede,nu Knud Andersen 
Oddershede. 
hartkornsekstrakt 1820/39,  Oddershedegård, hk  0.1.1.1 ¼, ny matr. no 1b 0.1.0.2½, ejer og bruger Lars Bisgård i Kåstrup 
 
matr.1664 Thomas Pedersen Oddershede † 1690 06  Tingbog 1667-1690 
  ~Karen Thomasdt. †1693 17 
  |-Peder Thomsen, Hillers lev 54  do. 1685 
  |-Anne Thomasdt.† 1713 44 
  |-Thomas Thomsen, Kåstrup ~ 56 
     Ãnne Pedersdt.   
  |-Karen Thomasdt. † 1712, Hillerslev 57     
Tingbog 1690 blev der advaret om at der skal holdes skifte i Oddersdhede 20.10. efter Thomas Pedersen 
 
matr. 1664 Søren Jensen † o. 1694   tingbog 1667-1694 
  e. Maren Christensdt.  
Tingbog 1667 fremlagte Søren Jensen i Oddershede skiftebrev efter hans bror, den sl. karl Peder Jensen, som havde s it tilhold og døde hos Anne Mortensdt. i Kjelstrup. 
Herredsfogeden og 4 vurderingsmaænd var tilstede. Desuden Søren Jensen på egne og 2 søstres vegne, Helle Jensdt. i ......, og Maren Jensdt. tilholdende i Kjelstrup. boet deles i en 
broderlod og 2 søsterlodder. 
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(nævnt som arving e. Søren Svendsen i St. Hillerslev, der er ~Kirsten Sørensdt. 
Tingbog 1694. Mette Jensdt., tjenende i Oddershede, Peder Vognsen i Hillers lev, Anders Pedersen og hustru Dorthe Knudsdt. bliver stævnet til sigtelse for hvad der er “bortblevet og 
forrykket fra s l. Søren Jensens bo i Oddershede. Afvigte år var der 3 hopper og 1 føl, 2 ungstude, 1 ungnød, 2 arbejdsvogne, 1 plov med 2 par jern, 3 jerngrebe og andet udendørs 
redskab. I år ved Mikkelstide var der solgt 1 hoppe, 2 føl, 2 køer for 21 s ldl., desuden havde Søren Jensen haft penge i 2 punge i sit bordendeskab. Mette Jensdt. vidnede at da Søren 
Jensen lå på sit dødsleje og ikke kunne tale, førte tjenestedrengen Peder Vognsen 2 td. rug og 1½ td. arre til Hillerslev og Anders Pedersen af Hillerslev tog det rødblissede føl med 
sig.  Efter Søren Jensen og hans kones død havde Anders Pedersen taget den sortstjernede hoppe, der var registreret i boet efter sl. Søren Jensen og som konen havde sagt at hr. Ole 
skulle have “for ligprædeken og hvad andet, der var dem imellem” 
 
matr.1688b Peder Christensen i Oddershede 71 Skovsted U1738.1/53 K1708*  C Pedersen Momtoft 
  ~Kirsten Andersdt.~1696 67 Kjelstrup U1717.1/5   far A Nielsen i no 4 
   
  |-Anders Pedersen 98 
  |-Anne Pedersdt.~Niels 04 
              Andersen ll. Hill   
  e. Maren Andersdt. 92  U1746.1/101- en bror Peder Andersen Led i Brond,                far AndersPedersen,ll Hill n 4 
  |-Kirsten 21  do 
  |-Christen i Brund~Karen Jensdt. 22  do   
  |-Maren ~Jens Pedersen Mon,St. Hill 25 U1762.2/220 do 
  |-Anders 33  do 
 
o.1738 Peder Christensen Oddershede 01 Skovsted  U1743.1/83,1751,2/163  far Chr.Christensen 
  ~Maren Andersdt.-se ovenfor 92 U1746.1/101 (ovenn. 4 børn) 
  ~Mette Nielsdt. Foged 33 
  |-Christen Pedersen 58 
  |-Maren Pedersdt. 59 
  |-Niels Pedersen 62 
  |-Else Pedersdt. 65 
  |-Anders Pedersen 68 
folketælling 1787,  Skovsted 13. fm 
Mette Nielsdt.  54 år enke, gårdkone 
|-Christen Pedersen 29 år 
|-Maren Pedersdt.28 år 
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|-Niels Pedersen 25 år 
|-Else Pedersdt. 22 år 
|-Anders Pedersen 19 år 
en tjenestedreng Christen Jensen 13 år 
folketælling 1801, enestedsgårde 2. fm, “Oddershede”,   
Mette Nielsdt. 68 år, enke bonde og gårdbeboer 
|-Anders Pedersen 32 år 
|-Maren Pedersdt. 40 år 
Mariane Christensdt., et opfostringsbarn 3 år 
4 tjenestefolk, Mads Gregersen 20 år gevorben soldat, Peder Thøgersen 21 år, Kirsten Christensdt. 47 år ugift, Mads Poulsen 14 år  
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 166,174,182, hartkorn 6.2.0.2., ejer Peder Christens enke Mette Nielsdt. 
1751 skøde  Peder Christensen Oddershede 1 album, sælger auktionsretten - siden solgt 
1758 skøde do., tiender til hk. 6.2.0.2., fra Palemon Fogh Obel. 
1759 sskøde do, hk. 2.7.0.0., sælger Palemon Fogh Obel 
1774 skøde do, hk. 3.3.0.2., sælger Peder og Hans Jørgen Obel 
 
1804 skøde Anders Pedersen Oddershede, hk. 6.2.0.2.,. sælger hans mor Mette Nielsdt, enke efter Peder Christensen Oddershede ( solgt fol. 182) ?? 
herefter flere forlig om gæld 
1821 udlægsforretning hos Anders Oddershede, gården med tiender, ind- og udbo er udlagt for gæld 1246 rbd.4.5. sølv til fru Steensgårds arvinger - se fol. 49,192 - udslettet  
 
1825 skøde  assessor, by og herredsfoged Lytzhof, gården Oddershede, hk. 6.2.0.2.- auktionsskøde 
 
1825 skøde Peder Jensen Møller, samme gård 
† 1830 Rebekka Christensdt., Christen Balles enke på Ballerum,  
 hos Peder Møller Oddershede  HH1830/386 
 
1830 skøde Knud Andersen, samme gård 
Folketælling 1834, Oddershede 
Knud Andersen, 46 år, gårdmand 
~Maren Kirstine Christensdt., 46 år 
|-Christen Larsen Knudsen, 17 år 
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|-Anders Knudsen, 13 år 
|-Lars Peter Knudsen, 10 år 
|-Birthe Marie Knudsdt., 20 år 
|-Ingeborg Knudsdt., 15 år 
|-Maren Katrine Knudsdt., 8 år 
Jens Andersen Sixhøj, 28 år, tjenestefolk 
Thomas Jensen, 36 år, do 
Søren Jensen Billing 17 år, do 
Maren Katrine Larsdt., do 
folketælling, Skovsted 1845 “Oddershedegård” 
Knud Andersen, gårdmand 88 Hjardemål 
~Maren Kirstine Christensdt. 88 Tved 
|-Lars Peter Knudsen 24 Vigsø 
|-Maren Katrine Knudsdt. 26 isognet 
Lars Christian Christensen, tjenestefolk 19 i sognet 
Peder Christian Christensen, do 26 Nors 
Anne Marie Andersdt., do 12 i sognet 
Anders Nielsen, forsørges af sognet i omgang 19 i sognet 
 
1854 skøde Lars Peter Knudsen, gården Oddershede gl. hk. 6.2.0.2., ny no 1 hk. 8.3.1.1¾ m. aftægt -  solgt fol. 559 
1853 lejekontrakt til Christen Christensen Kåstrup for 50 år på en fælledlod 3 tdr. land. 
Folketælling, Skovsted 1860, en gård 
Lars Peter Knudsen, 36 år, født i Vigsø,gårdmand 
~Bente Marie Simonsdt., 36 år, født i Hunstrup 
|-Maren Kirstine Larsen, 9 år, født i sognet  
|-Simon Larsen, 6 år 
|-Anders Knudsen Larsen, 4 år 
|-Anne Marie Larsen, 1 år 
Jens Christian Andersen, 26 år, født i sognet, tjenestefolk 
Anne Jensen, 23 år, født i sognet, tjenestefolk 
Nikoline Thøgersen, 20 år født i Hunstrup, tjenestefolk 
Simon Jensen, 62 år, født i Hunstrup, aftægtsfolk* 
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~Ãnne Christensdt., 62 år, født i Østrild, aftægtsfolk 
Knud Andersen, 72 år, født i Hjardemåll, aftægtsfolk 
~Maren Kirstine Christensdt., 72 år, født i Tved 
Maren Kirstine Andersen 17 år, født i Sennels, plejedt. 
* Ved folketælling Skovsted 1880 bor Simon Jensen og Anne Christensdt. i et hus - han betegnes som kapitalist  
1865 skøde  Lars Peder Knudsen, parceller, matr. no 1. l,m,n,o, af Hillerslev præstegårdsjorder, hver parcel af 1 ¾ alb. ialt hk. 0.0.2.1.- auktionsskøde ( solgt 1903 
1879 og 1880 tilkøbes no 13l i Kåstrup 0.0.2.1 og 1c af Oddershedegård ½ alb. 
Folketælling Skovsted 1880, en gård “Oddershede” 
Lars Peter Knudsen, 55 år, født i Vigsø, gård og mølleejer 
~Bente Marie Simonsen, 55 år, født i Hunstrup 
|-Knud Larsen Oddershede, 16 år, født i sognet 
|-Anne Marie Larsen Oddershede 20 år 
|-Dorthe Marie Larsen Oddershede, 18 år 
|-Mathilde Marie Larsen Oddershede 12 år 
Lars Nielsen, 29 år, født i Sennels, tjenestefolk 
Jens Mikkelsen Pedersen, 26 år, født i sognet, tjenestefolk 
Lars Blak Poulsen, 10 år, født i Øland, Hjørring amt, i pleje, underholdt af fattigv æsnet 
Matilde Marianne Pedersen, 23 år, ugift, født i Skinnerup, sypige 
Larsine Pedersen, 16 år, født i sognet, sypige 
Anne Kirstine Olesen, 15 år, født i Hunstrup, sypige 
Markus Nielsen, 59 år, gift, fødested ubekendt, tjenestekarl, midlertid i Kåstrup 
se også “Bromølle” med folketælling 1890 
nyt reg. fol. 11 
fol. 559 (nyt register fol. 1061) 
 
1888 skøde Ole Søndergård Nielsen, “Oddershede” matr. no 1a, hk. 8.3.1.1¾ med bygninger, med ret til at bruge vandet fra Bromølles åløb  fra matr. 7a,b,16a. - sælger Lars 
Peder Knudsen   
Folketælling Skovsted 1890, Oddershede 
Ole Søndergård Nielsen, 31 år, født i Heltborg, gårdejer 
~Karen Marie Christensen, 32 år, født i Boddum 
|-Birgitte Solfie Nielsen, 9 år, født i Ørum 
|-Anne Nielsen, 7 år, født i Ørum 
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|-Christen Grave Nielsen, 5 år, født i Ørum 
|-Kirsten Marie Nielsen, 4 år, født i Ørum 
|-Niels Peter Nielsen, 1 år, født i Ørum 
|-Marie Kirstine Nielsen, under 1 år, født i Oddershede 
Niels Nielsen, 31 år, ugift, født i Nors, tjenestetyende 
Anders Christian Stentoft, 24 år, ugift, født i Sennels, tjenestetyende 
Carl Nielsen Frederiksen, 15 år, født i Østrild, tjenestetyende 
Anie Katrine Christensen, 22 år, født i Skovsted 
 
realregister 1846-1970 fol. 1061 Oddershedegård 
1891 skøde Jens Nørgård Christensen, samme ejendom ( se også Ll. Hillerslev matr. 1) 
 
1894 skøde Christen Gade Christensen, samme ejendom - mageskifteskøde ( se også Ll. Hillers lev matr. 1) 
1880 skøde do., no 6’l 1¾ album, 6m ½ album, 6n 1 album af Ll. Hillerslev - fra Poul Vilsbøl 
 
1902 skøde Martinus Jensen, samme ejendom, mageskifteskøde (no 6l,m,n, overføres til anden matrikel 
 
1907 skøde Lars Nielsen, no 1a med bygninger 
 
1909 skøde Henriette Petrea Amalie Jensenius, født Færch, samme ejendom 
 
1914 skøde Poul Andreas Poulsen Søndergård, samme ejendom ( 1d 0.1.1.1¼, 1e 2½ album, 1f 07.1.0. frasælges)  
Folketælling Skovsted 1921, matr. 1a (= Oddershede 1a) 
Poul Andreas Poulsen Søndergård, født 1873 i Ydby, ankom 1914 fra Tilsted, gårdejer 
~Else Marie Søndergård, født 1871 i Hvidbjerg 
|-Ellen Marie Poulsen Søndergård, født 1901 i Boddum 
|-Christen Poulsen Søndergård, født 1904 i Tilsted 
|-Jens Poulsen Søndergård, født 1907 i Tilsted 
Elna Margrethe Nielsen, født 1905 i Skovsted, tyende 
Peder Christen Larsen, født 1901 i Østrild, 1920 fra Tved, tyende 
Villy Gunnar Overgård, født 1904 i Krik, 1920 fra Tingtrup, tyende 
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folketælling Skov sted 1921  
Hans Burkardt, født 1880 i Lunde, ankom 1918 fra Skinnerup, fodermedster hos P. Søndergård 
~Karen Marie Burkardt, født 1887 i Elsted, ankommet 1918 fra Skinnerup 
|-Anne Dorthe Burkardt, født 1906 i Øsløs, 1918 fra Skinnerup 
 
1930 skøde Thylands udstykningsforening, 1a hk. 7.2.2.1 ( en del parceller udstykket) 
 
1935 skøde A. Andersen, no 1a hk ? ( 1934 udgør 1a hk. 3.4.1.2¾ - 1b 0.4.1.1¾ frasælges 
1939 skøde do., 7g hk. 0.0.1.¾ - fra Chr. Hammer 
 
1944 skøde Chr. M. Christensen og Knud Sunesen, 1a (parceller frasælges, 1a udgør 1945 1.2.1.½) 
 
1946 skøde Martin Krogh 1a (udgør 1950 hk. 1.2.1.0.. 
fol. 1162: 
1970 endeligt skøde no 70 Kløv 0.2.1.2¾ 
ny blad 1970 1a 
 
Personer, nævnt som boende i Oddershede: 
 
kb ~1694 Christen Nielsen i Oddershede 
  ~Karen Thomasdt.  
  |-Niels 96 
 
kb. ~1712 Anders Iversen i Oddershede 78 
  ~Else Christensdt. 67 Kåstrup 
se gård no 1 Skovsted 
 
matrikel 1b af Oddershedegård, Parcel i Skovsted,  “Dødsdahl” kaldet ( fra gl. matrikel no 1 ) 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.1.1.1¼, ny matrikel Oddershedegård no 1b, hartkorn 0.1.0.2½, ejer og bruger Lars Bisgård i Kåstrup 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 372 
 
1809 skøde Anders Oddershede, en udstykket “Dødsdahl” parcel no 1, gl. hk. 0.1.1.1¼, ny no 1b, 0.1.0.2½- fra Christen Mikkelsen i Skovsted 
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1840 skøde Lars Bisgård i Kåstrup, fra skifteretten  ovennævnte ejendom “Dødsdahl” kaldet med andel i fælled. 
 
1856 skøde Anders Christian Jensen i Hillers lev, samme ejendom, - solgt 1865 til Hillerslev 
 
matrikel 1b m.fl. af Oddershedegård 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1062. no 1b m.fl. 
1907 skøde Martinus Jensen, parcel no 1b af Oddershede hartkorn 0.1.0.2. - fra Thomas Klit Hansen 
 
1909 skøde Jens Christian Jensen, no 1b, 1 f af Oddershede hk 0.7.1.0., 6m af Ll. Hillerslev½ album  
1918 skøde do., no 10m af St. Hillerslev 1¾ album - fra Chr. Larsen 
1918 skøde do., 13k af St. Hillerslev 2¾ album - fra Johs. P. Mortensen 
Folketælling Skovsted 1921 
Jens Christian Jensen, født 1879 i Hillerslev, ankom 1908 fra Stenløse, Vigsø, landmand 
~Ãnna Kristiane Hansen, født 1887 i Glostrup 
|-Christian Larsen Jensen, født 1909 i Hillerslev 
|-Svend Jørgen Jensen, født 1911 i Hillerslev 
|-Carl Gustav Jensen, født 1912 i Hillerslev 
|-Jens Peter Larsen Jensen, født 1914 i Hillerslev 
|-Matilde Katrine Jensen, født 1916 i Hillerslev 
|-Ejnar Nikolaj Jensen, født 1917 i Hillerslev 
1945 adk. Anne Kristiane Jensen født Hansen, enke i uskiftet bo. 1b,1f,6m,10m,12k., aftægt til sælgerinden i Skovsted 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Jensen, Jens Chr., gdr. Skovsted, født 16. december 1879 i Hillers lev, død 1934, søn af landmand Chr. Jensen. Gift med Anna K. Jensen, født Hansen 30. december 1887 i Glostrup, 
datter af murer Jørgen Hansen, København. Gårdens navn er “Dyssedal” og er opført 1909. Der var dengang opdyrket 12 tdr. land mod nu 15 tdr. land. Eejendomsskyld kr. 17500, 
grundskyld 7500. Besætningen var ved oertagelsen 1 hest, 3 køer, 4 ungkvæg og 3 svin, Den er nu 2 heste, 7 køer, 4 ungkvæg og 2 svin. Jensen er uddannet ved landbruget, havde 
været på Sssørup Højskole 1901-1902 og 21902-1903, var formand for Husmandsforeningen og Kredsforeningen samt kommunekasserer, vurderingsmand for ejendomsskyld og 
medlem af Hillers lev sogneråd og i bestyrelsen for Brugsforeningen og mejeriet i Hillerslev. Gården drives af fru Jensen med en søn, Karl Jensen som bestyrer. 
1949 skøde Ejnar Nikolaj Jensen, 1b,1f,6m,10m,12k. - fra sin mor 
1955 skøde Carl Emkl Gustav Jensen af Hass ing, 1b, 13k.  
(6m udgår af matr. 1958, 10m underlagt 13k hk. 0.0.2.1½ 1969 
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matrikel no 1g af Oddershedegård, husmandsbrug 
Realregister 1846-1970 fol. 1152, matr. 1g af Oddershedegård hartkorn 0.5.1.1., 1p hk 0.3.0.¾ (1r solgt 0.1.2.¼), 3c hk 0.2.1.1½ 
 
1932 skøde Carl Martin Myrup Pedersen, 1g af Oddershedegård - fra Thylands Udstykningsforeninge 
1935 adk Magda Laurine Pedersen født Bonnerup, enken i uskif tet bo 
 
1935 skøde Alfred Pedersen 
 
1936 skøde Marius Christensen 
1940 skøde do., 1p 
1967 skøde do., 3c - fra landbrugsministeriet 
1975 nyt tingbogsblad 1g af Oddershedegård 
 
matrikel no 1h af Oddershedegård, husmandsbrug 
Realregister 1846-1970 fol. 1153, matr. 1h af Oddershedegård hartkorn 0.6.0.2., no 9 hk  ¾ album, 9a hk ½ alb. (udgår matr. 1953), 7h hk 0.1.0.¼, 1r hk 0.1.2.¼,  
 
1932 skøde Peder Jensen Gregersen 1h af Oddershedegård, fra Thylands Udstykningsforening 
1940 skøde do., andel i no 9 Kanstrupgård 
 
1959 skøde Anton Gregersen 1h + andel i 9 - fra far 
1959 skøde do., 7h 
1965 skøde do., 1r  
nyt tingbogsblad 1h 1971 
 
matrikel no 1i af Oddershedegård, husmandsbrug 
Realregister 1846-1970 fol 1154, matr. 1i hartkorn 0.7.0.1¾, Skovsted no 4e hk 0.2.1.¼ ( frasælges 1967), 1p hk 0.1.2.½ 
 
1932 skøde Jens Andreas Christensen  no 1i af Oddershedegård,- fra Thylands Udstykningsforening 
 
1945 skøde Anders Bådsgård, 1i, 4e 
1945 skøde do., 1p - fra Statens jordlovsudvalg 
Blandt hæftelser: 1904 en fredet langhøj. 



Hillerslev sogn, Oddershe degård, de gamle enestedsgårde, ca 1660-1970  
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skiftenævnt 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), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser,  
hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmaterialet. 

10 

nyt tingbogsblad 1974, 1i 
 
matrikel no 1k  af Oddershedegård, husmandsbrug 
Res lregister 1846-1970 fol. 1155, matr. 1k hartkorn 0.7.0.1¼, Ll. Hillers lev  no 6n hk 1½ album (ændret v. jordfordeling), 1o hk 0.2.3.¾, 6n hk 2¾ album 
 
1932 skøde Andreas Langballe 1k af Oddershedegård - fra Thylands Udstykningsforeninge 
1942 skøde do., 6n 
 
1943 skøde Niels Peter Andreas Pedersen, 1k, 6n 
1946 skøde do., 1o 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS! 
Pedersen, Niels P. A., gdr. Skovsted, født 23 juni 1916 i Hjardemål Klit, søn af gdr. Lars Pedersen. Gift med Ida Pedersen, født Jensen 2. februar 1917 i Bjerre, datter af landmand 
Anders Jensen. Gården er opført i 1931 og Pedersen overtog den i 1943. Der var da opdyrket 12 tdr. land, hvilket er det samme som nu. Eeejendomsskyld kr. 11000, grundskyld kr. 
5100. Ved overtagelsen var der 2 heste, 5 køer, 5 ungkvæg og 7 svin, mod nu 4 heste, 7 køer, 10 ungkvæg og 20 svin. Pedersen er uddannet landmand, har været vognmand i 
Hunstrup i 10 år og senere landmand i Nors 
1946 skøde Carl Skårup Hansen 1k, 6n, 1o 
1954 skøde Gregers Hansen, 1k, 10, 6n 
nyt tingbogsblad 1975 1k 
 
 
Kanstrupgårde, ny matrikel Oddershedegård no 2,3,8 
Var først 1/1 gård med een ejer og bruger, derefter  opdelt i 2 gårde, siden kaldt Øster og Vester Kanstrup 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 18½ td., ejer Ørum, bruger Søren Jensen 
matrikel 1664, hartkorn 17.0, ejer Ørum, bruger Søren Jensen 
matrikel 1688 hartorn 12.6.1.1., ejer Ørum, bruger Lars Christensen 
matrikel 1688b, hartkorn 12.6.1.1., ejer Poul Maes, bruger nu Lars Simonsen 
matrikel 1688c, Kanstrup, hartkorn 12.6.1.1., ejer ½  Jens Jensen på Ballerum, ½ Jens Bone, bruger Lars Simonsen 
Strøgods 1778, af Kanstrupgård ½, hartkorn 6.3.0.2., bruger Christen Jakobsen 
Strøgods 1778, af Kanstrupgård ½ gård, bruger Peder Jensen, hartkorn 6.3.0.2. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 3 hartkorn 6.3.0.2., ejer Niels Edvardsen, bruger Jens Kanstrup (A) 
hartkornsspecif ikation 1789 no 4 hartkorn 6.3.0.2., selvejer Peder Kanstrup- se ejerliste nederst (B) 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 6.3.0.2., ny matrikel Odderhedegård no 2, hartkorn 5.2.0.1¾, ejer og bruger Christen Brogård ( Vester Kanstrup) 
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hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 6.3.0.2., ny matrikel Oddershedegård no 3, hartkorn 4.7.1.1¾, ejer og bruger Christen Jensen Kanstrup (Øster Kanstrup) 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hk. uden hk, ny matrikel Oddershedegård no 8 hartkorn 0.6.1.1¾, ejet og brugt af ejerne i Kanstrup, matr. no 2 og 3 
 
matr.1662,1/1 Søren Jensen   Tingbog 
  ~Maren Nielsdt.   Tingbog 1675,1683 
  e. Karen Johansdt. 
Herredsfogeden Søren Jensen omtales i tingbog 1667, tillige med hans enke 
 
matr.1688 1/1 Lars Christensen Kanstrup † 1697 30  Tingbog 1687 ff 
  ~Maren Christensdt. † 1688 
  |-Maren Larsdt.~1690 Jens Svale 72 
Lars Christensen omtales i tingbogen  fra 1668, som boende i Kanstrup. 1675 er han åbenbart fortørnet at hans “kvinde” ikke som sl. Maren Nielsdt. i Kanstrup er tildelt øverste 
stolesæde i Hillerslev kirke. 1683 bevidnes det at Kanstrups stolestade er det 8. fra oven. 1685 blev han tiltalt af Anders Christensen Degn i Ll. Hillers lev for manglende betaling  
for 2 års degnekorn og for restancer i 16 år. 
Af tingbogen ses også at han har haft f lg. søskende 
Svenning Christensen i Skovsted, får afkald på arv efter sin hustru Anne Christensdt., som døde i Skovsted 
fra Lars Christensen i Kanstrup 
fra Boel Christensdt. (Lars Christensen på s in søsters vegne) 
fra Karen Christensdt. ~Niels Andersen født i Kortegård 
fra Else Christensdt. ~Chris ten Pedersen i Skovsted (=Christen Pedersen Momtoft)  
fra Maren Christensdt.(Jens Mikkelsen på sin steddatters vegne) 
fra Christen Christensen i Skovsted (Lars Christensen på sin brors vegne) 
Iflg. tingbog Thisted 1686, fremlægger Lars Christensen, under Bjerget (Thisted) afkald fra sin kone Maren Christensdatters arvinger, nemlig 1 broderlod til Lars Christensen i 
Kanstrup, en søsterlod til sl. Jens Christensen Hoves børn (= Boel Christensdt.) Peder, Anne, Maren og...- en søsterlod til Else Christensdt. ~Christen Pedersen i Skovsted og  
en søsterlod til Karen Christensdatters børn: Anders Nielsen født i Kortegård på egne og søskendes vegne:Christen, Anne, Anne og Dorthe ( Karen Christensdt. var ~Niels Andersen 
i Kortegård. 
1690 holder Lars Christensen af Tøfting syn på brøstfældigheden på Kanstrupgård, som Lars Christensen i Kanstrup har haft ifæste 
  
Før 1690 Jens Jensen Svale† 1705  Ø1705 Tingbog 1690,1693 
  e Maren Larsdt. † 1743 72 Kanstrup  do 1692  far L Christensen 
  |-Maren Jensdt. 92 
  |-Jens Jensen 95 
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  |-Anne Marie Jensdt. 99 
  |-Lars Jensen ~Anne Mikkelsdt. 04 
1693 tiltaler Jens Jensen i Kanstrup folk for gæld til ham eller hans svigerfar Lars Bødker i Vigsø  
Jens Jensen Svales skifte indeholdt mange værdier, bl. sølv, malm, mess ing og tin og ca 16 bøger, nogle på tysk. Til Kanstrupgård hørte da 13 heste og plage, 7 køer, 9 stude m.v. 
Der blev arv til enken og børnene på over 1000 rdl. Jordegodset bestod af “Kanstrup” hk. 12.6.1.1., “Kielsgård”, en gård iHillers lev m.fl., ialt hk. 19.2.0.2. 
Jens Jensen Svales andet gods: 
St. Hillers lev, Niels Sørensen Skøt - nu Villads Christensen med underliggende 2 øde huse, hk. 1.0.2.1. 
Udtog af Jens Jensen Svales skifte 1705: Børnene arver jordegodset, deres mor bor i Kanstrup, men gifter s ig med  velagte unge mand Sr. Lars Simmensen, som vil overtage 
 
1707  Lars Simonsen † 1758 79 
  ~Maren Larsdt.- se ovenfor 72 her 
  |-Kirsten Larsdt.~1.Christen Jensen  08  
        af Tved.2.Jacob Pedersen Hov,  
        her i gården 
  |-Simon Larsen 10 
  |-Else Katr ine Larsdt.~1739 Christen 12 
          Lassen af Thisted 
  |-Jacob Larsen 13 
  |-Mette  16 
Lars Simonsen nævnes som løjtnant ved det nationale regiment. Herudover kender man ikke hans opringelse. Han blev ved s it ægteskab fæster af Kanstrup, som Jens Svales søn Lars 
Jensen Svale havde i arv efter sin far. 
 
før 1746 Christen Jensen Tved eller Kanstrup  Ø1746 
  e. Kirsten Larsdt.~1728 08 her 
  |-Maren Christensdt.~Poul Vilsbøl, 33 
           Nors  
  |-Johanne Christensdt.~Jens Bertelsen 42 
                           i Sennels 
  |-Sidsel Marie Christensdt.~ 36 
         Lars Mikkelsen, Sennels    
 
1747  Jacob Pedersen Hov fra Nors 19 Nors    P Nielsen Hov 
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  ~Kirsten Larsdt. 08 her 
  |-Christen Jacobsen, her i gården 47 
  ~Maren Christensdt. 27 Tilsted    far C Andersen Ton 
  |-Peder Jacobsen 64 
  |-Birthe Kirstine 68 
 
ved hartkornsspecif ikation 1778 er gården delt i 2. brugere:  
 
Vester Kanstrup,ny matrikel no 2a af Oddershedegård 
hartkornsekstrakt 1820/39, “Kanstrupgårde”, gl. hartkorn 6.3.0.2., ny matrikel Oddershedegård no 2. hartkorn 5.2.0.1¾, ejer og bruger Christen Brogård 
Ejerliste ½ Kanstrupgård, (B) skøde og panteregister 1823-46, fol. 164 
 
1773 skøde Peder Jensen, hk. 6.3.0.2, fra byfoged Steensen og hustru Anne Eleonora Eriksen i Thisted 
½ - B  Peder Jensen Kanstrup 37 
  ~Anne Christensdt. 47 HH1810  
  |-Kirsten Pedersdt. 73 
  |-Maren Pedersdt. 75 
folketælling, Skovsted 1787, 14. fm 
Peder Kanstrup 50 år 
~Anne Christensdt., 40 år, begge af 1. ægt. 
|-Kirsten Pedersdt., 14 år 
|-Maren Pedersdt., 12 år 
|-Sidsel Pedersdt., 8 år 
|-Anne Pedersdt., 6 år 
|-Karen Pedersdt., 4 år 
en tjk. Jens Kjeldsen, 37 år, ug.  
folketælling 1801, Skovsted enestedsg. 6. fm 
Peder Jensen og Anne Christensdt. bor i den ½ gård 
børnene, Maren, Anne og Karen er hjemme 
 
1810 skøde Christen Christensen Brogård, samme hk. fra Peder Jensen 
Folketælling Skovsted 1834, Kanstrup 
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Christen Christensen Brogård, 61 år gårdmand 
~Maren Pedersdt., 58 år 
|-Anne Marie Christensdt. 16 år 
|-Christen Christensen Vandet, 21 år, søn og indsidder 
~Karen Marie Larsdt., 28 år 
   |-Kirsten Christensdt. 2 år 
Lars Jensen Rask, 38 år, ugift, tjenestefolk 
Lars Christian Andersen 16 år, do. 
1837 attest Peder Jensen Kanstrup † - afkald fra arvinger efter ham og hustru 
 
1844 skøde Christen Vandet Christensen gården Vester Kanstrup, gl. hk. 6.3.0.1., nyt hk 5.2.0.1 ¾ (= matr. no 2) med tiender og besætning m.v., Aftægtskontrakt til Christen 
Brogård 
  bemærkning om at der med gården hører et stk. jord, matr. no 8, hk. 0.6.1.1¾ ( solgt fol. 315,316) - desuden sælges flere småparceller 
1844 afkald fra Niels Christian Christensen for hustrus arv efter Christen Brogård og hustru 
do do fra Christen Pedersen Boyer i Sennels til Christen Vandet Christensen for hustrus arv efter forældre 
1844 if lg. skades løshedsbrev, hk = matr. no 2a, hk. 4.2.2.¼ 
1844 †attest aftægtsfolkene Christen Brogård Christensen og hustru Maren Pedersdt.(? se dog folket. 1845) 
folketælling 1845 “Vester Kanstrup” 
Christen Christensen, gårdmand 73 Kåstrup 
~Maren Pedersdt. 74 i sognet 
|-Christen Christensen (Vandet), enke, tjener sin far 13 i sognet 
   |-Kirsten Christensdt. 22  
   |-Christen Christensen 24 
   |-Maren Christensdt, 26 
Lars Christian Andersen, tjenestefolk 18 Østrild 
Anders Christensen, do 26 i sognet 
Anne Katrine Pedersdt. 25 Sennels 
1859 afkald fra Christen Brogård Christensen for forældrearv efter Christen Vandet Christensen og hustru Karen Marie Larsdt.  
1860 afkald fra Christen Christensen, efter do. 
1875 afkald fra Poul Christensen Vandet arv efter Christen Vandet Christensens hustru Helene Poulsen 
folketælling 1860 Skovsted, en gård 
Christen Vandet Christensen, født i sognet, gårdmand 
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~Helene Poulsdt., 39 år, født i Øsløs 
|-Poul Christensen 13 år, født i sognet  
|-Karen Marie Christensen 11 år 
|-Peder Kanstrup Christensen 9 år 
|-Helene Christensen 4 år 
|-Marie Christensen 2 år 
|-Niels Christensen 1 år 
Knud Pedersen 27 år, født i sognet, tjenestekarl 
Marie Larsen 15 år, født i Østrild, tjenestepige 
1874 testam. læst som adkomst for Christen Vandet Christensens enke Helene Poulsen på gården Vester Kanstrup, matr. no 2a,2b,2c,2g,2h,2o og 6a Jensbygård, ialt hk.  
  5.1.1.1. (2g solgt fol.142, 6e solgt fol.289) 
Folketælling, Skovsted 1880, en gård “Kanstrup” 
Helene Poulsen, 58 år, enke, født i Østrild, gårdejer 
|-Peder Kanstrup Christensen, 28 år, født her, bestyrer gården for sin mor 
|-Niels Christensen, 20 år 
|-Herman Christensen, 13 år 
|-Helene Christensen, 23 år 
|-Marie Christensen, 21 år 
|-Ingeborg Christensen, 17 år 
Christian Jensen, 23 år, født i sognet, tjenestefolk 
Peder Bojer Thomsen, 17 år, født i sgonet, tjenestefolk 
forts. fol. 503 (nyt register fol. 1064): 
 
1882 skøde Peder Christensen Kanstrup, Vester Kanstrup, 2a hk 4.2.2.2¼, b 0.1.0.0.,c 0.0.2.2½, g 2½ album ,h 0.3.3.¼, 2k 0.0.3.1¾  af Vester Kanstrup, og 6e  1¼ album af 
Jensbygård, med bygninger, besætning m.v., fra s in mor Helene Poulsen 
Folketælling Skovsted 1890, Kanstrup 
Peder Kanstrup Christensen, 38 år. født i Kastrup, gårdejer 
~Maren Graversen Christensen, 23 år. født i Hillerslev  
|-Christen Vandet Kanstrup, 4 år, født i Kanstrup 
Jeppe Andersen Larsen, 25 år, født i Skovsted, tjenestetyende 
Christian Hansen, 24 år, født i Thisted, tjenestetyende 
Sine Thomsen, 19 år, født i Hustrup, tjenestetyende 
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Folketælling 1921 Skov sted, matr. 2a (= Oddershedgård 2a) 
Peder Kanstrup, født 1851 i Kanstrup, gårdejer 
~Maren Kanstrup, født 1866 i Hillerslev 
|-Christen Vandet Kanstrup, født 1885 i Kanstrup, ugift, søn 
Thorvald Henriksen, født 1895 i Hov, tyende 
Jens Hundahl, født 1905 i Skovsted, tyende 
Karen Didriksen, født 1894 Ballerum, tyende 
Marie Christensen, født 1903 i Lild, tyende 
Realregister 1846-1970 fol. 1065 no 2a af Kanstrupgård m.fl. “Vester Kanstrup” 
 
1925 skøde Christen Vandet Christensen, 2a, b, c, h,k, 6e - fra sin far.( 2m, 2n frasolgt 1947) 
 
1951 skøde Svend A. Thorup, 2a, b, c, h, k. ( matr. b,c,h,k, udgård - underlagt 2a - 2o og 2p frasolgt 
1962 udgør 2a hk. 4.7.1.2½,  
ny tingbog 1975 blad 2a Kanstrupgård 
 
Øster Kanstrup, ny matrikel Oddershedegård no 3 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. matrikel, hk 6.3.0.2., ny matrikel Oddershedegård no 3, hartkon 4.7.1.1¾, ejer og bruger Christen Jensen Kanstrup 
før 1778  
½ - A  Christen Jacobsen Kanstrup 47 her 
  ~Bodil Kirstine Christensdt. 44 Tilsted    far C Andersen Ton 
  |-Birthe Kirstine 74 Hill. 
  |-Maren Christensdt.~Niels Pedersen 77 Hill 
         Bach, Skinnerup 
  |-Torsten Christensen 80 Tilsted 
  |-Maren Christensdt. 83 Tilsted 
  [2 børn begr. 1783 i Hillerslev) 
 
Før 1787 (A) Jens Christensen Kanstrup † 1802 44 her    stedfar Jacob Pedersen 
  ~Dorthe Nielsdt.† 1812 57 Hillerslev    far N Jepsen   
  |-Kirsten Jensdt.~Frendsen  81  
           Pedersen 
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  |-Christen Jensen 83 
  |-Niels Jensen 85 
  |-Søren Jensen 86 
  |-Peder Jensen 90 
  |-Anne Jensdt. 95 
  |-Lars Christian Jensen 98 
  |-Søren Jensen 00 
folketælling Skov sted 1787, 18.fm. 
Jens Kanstrup 41 år, bonde og gårdbeboer 
~Dorthe Nielsdt. 28 år, begge i 1. ægteskab. 
|-Kirstine Jensdt. 6 år 
|-Christen Jensen 4 år 
|-Niels Jensen 2 år 
|-Søren Jensen 1 år 
Jacob Pedersen, mandens stedfar 69 år 
3 tjenestefolk 
Christen Andersen 22 år 
Ingeborg Andersdt. 28 år’Elias Jacobsen 13 år 
folketælling 1801, Skovsted , enestedsgårde 7. fm. 
Jens Christensen og Dorthe Nielsdt. bor i den ½ gård 
børnene Christen, Niels, Peder, Anne, Lars Christian og Søren (1 år ) er hjemme 
desuden datteren Kirstine og hendes mand Frendsen Pedersen 27 år og landsoldat og 
deres søn Peder Frendsen 1 år. 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 165 (nyt register fol. 1075) -. se også Kjels trup 5a 
Kanstrupgård, hk. 6.3.0.2., ny matr. no 3, hk. 4.7.1.1¾ 
anmærkning “skal have købt af Ellen Thonn i Tingstrup efter kontrakt 5.4. 1803 
1804 skøde Jens Christensens enke, kirke, korn og kvægtiende til købers gård hk. 6.3.0.2., fra Anders Sørensen 
1804 skøde enken Dorthe Nielsdt. på halve Kanstrup hk. 6.3.0.2., 1090 rdl. fra Niels Edvardsens enke Ellen Thonn. 
 
1811 testam. Christen Jensen på gården “Øster Kanstrup” hk. 6.3.0.2. med tiender - Dorthe Nielsdatters selvejertestamente af 16.7. til søn 
Folketælling Skovsted 1834, Kanstrupgård 
Christen Jensen Kanstrup, 52 år gårdmand 
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~Maren Pedersdt. 52 år 
|-Jens Christensen, 14 år 
|-Anders Christensen, 8 år 
|-Dorthe Christensdt., 19 år 
|-Anne Katrine Christensdt. 11 år 
|-Anne Marie Christensdt. 11 år 
Jens Pedersen Kåstrup, 19 år, tjenestekarl 
 
1844 købek. Anders Knudsen, gården 6.3.0.2. med tiender, ind- og udbo m.v. 1000 rdl. og aftægt til sælger og hustru - Christen Jensens skøde af 4.2. 1846. gl. hk. 6.3.0.2., ny  
hartkorn 4.7.1.1¾  yderligere tekst, hvoraf noget tabtgået (ridse i film) 
1844 afkald Niels Kanstrup for sin hustru, arv efter Christen Jensen og hustru 200 rbdl.  
folketælling 1845, “Øster Kanstrup” 
Christen Jensen, gårdmand 83 i sognet 
~Maren Pedersdt. 83 i sognet 
|-Jens Christensen 20 her 
Anders Knudsen, deres svigersøn 21 Vigsø 
~Anne Katrine Christensdt. 17 her 
|-Maren Kirstine Andersen 44 
Johanne Christensdt., tjenestepige 25 i sognet 
1847 afkald Jens Christensen Kanstrup og Anders Oddershede Christensen for arv efter Christen Jensen og hustru 400 rbdl. 
1854 skifte Anders Knudsen af Kanstrup, læst som sikkerhed for børns arv 2550 rbdl.. Der er givet prioritet næst aftægt i stervboen hk. 4.7.1.1¾- ekstrakt af skifte, sluttet 1.6.  
1854 adk. for enken Anne Katrine Christensdt. til gården no 3 hk. 4.7.1.1¾ med tiende, aftægt m.v. 
 
1854 attest Jens Mikkelsen og Anne Katrine Christensdt. ~, hans adkomst 
Folketælling, Skovsted 1860 39. fm en gård 
Jens Mikkelsen 37 år, født i sognet, gårdmand 
 ~Ãnne Katrine Christensdt., 43 år, født i sognet 
|-Maren Kirstine Andersen, 16 år ( hendes dt.) 
|-Knud Andersen, 15 år (hendes søn) 
|-Maren Andersen, 13 år ( hendes dt.) 
|-Christen Kanstrup Andersen, 12 år (hendes søn) 
|-Peder Christian Andersen, 8 år, (hendes søn) 
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|-Anders Knudsen Jensen, 4 år 
Christen Jensen Kanstrup, 78 år,enkemand, født i sognet, gårdmandens svigerfar 
Mikkel Madsen, 28 år, ugift, født i Sennels, tjenestek arl 
1874 afkald Christen Andersen Kanstrup for 1000 rdl., der er afdrag eller forskud på arv efter Jens Mikkelsens hustru.  
Folketælling Skovsted 1880, en gård “Kanstrup” 
Jens Mikkelsen Kanstrup, 56 år, født i sognet, gårdejer 
~Anne Katrine Christensen, 62 år, født i sognet 
|-Peder Christian Andersen, 27 år,  
|-Anders Knudsen Andersen, 24 år 
Anders Knudsen Christensen, 4 år, født i sognet, plejesøn 
Peder Christian Andersen, 20 år, født i Hunstrup, tjenestefolk 
Peder Frandsen Pedersen, 14 år, født i sognet, tjenestefolk 
Kirsten Andersen 14 år, født i sognet, tjenestefolk 
ps Folketælling Skovsted 1890,. Jens Mikkelsen, gårdejer, og hustru samt plejesøn Anders Knudsen Christensen, 14 år plejesøn bor ved folketælling 1890 i en gård 
= matr. 4b?, ellerpå aftægt her i gården?. Peder Christian Andersen, 38 år og ugift bor i et hus 
(fortsat fol. 501): 
 
1881 skøde Anders Knudsen Jensen, gården Kanstrup no 3, hk. 4.7.1.1¾ - fra Jens Mikkelsen 
1882 kontr. aftægt til Jens Mikkelsen og hustru Anne Katr ine Christensdt. - leveres årlig 10 læs tørv, græsning og føde til 2 får med yngel ( udslettet 1907 
Folketælling Skovsted 1890, Kanstrup 
Anders Knudsen Jensen, 34 år, født i Kanstrup, gårdejer 
~Ãnne Marie Larsen, 29 år, født i Oddershede 
|-Anne Katrine Jensen 6 år, født i Kanstrup 
|-Jens Mikkelsen Jensen, 4 år, født i Kanstrup 
|-Bentine Marie Jensen, 2 år, født i Kanstrup 
|-Lars Peter Knudsen Jensen, under 1 år, født i Kanstrup 
Carl Nielsen, 23 år, født i Hillerslev, tjenestetyende 
Martinus Jensen, 17 år, født i Skovsted, tjenestetyende 
Anne Marie Kanstrup, 19 år, født i Grurup, skrædder 
Marie Petersen, 17 år, født i Nors, tjenestetyende 
Realregister 1846-1970, fol. 1075, hk 4.7.1.1¾ ( f lere parceller frasælger i årene 1953-63 
1899 kontr. opholdskontrakt fra Anders Knudsen Jensen til Peder Christian Andersen Kanstrup, hvorfor er givet pant ( slettet 1925) 
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1906 dekl. fredskovsforpligtelse på et til plantage indtaget areal  af matr. no 3 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 3a (= Kanstrupgård 3a) 
Anne Marie Knudsen, enke, født 1859 i Skovsted, gårdejerske 
|-Jens Mikkelsen Jensen, født 1886 i Skovsted, ugift, bestyrer 
|-Knud Jensen, født 1891 i Skov sted, landmand 
|-Viggo Marius Jensen, født 1895 i Skovsted, landmand 
Lars Christian Nørgård, født 1898 i Hov, ankom 1905 derfra, tjenestek arl 
Else Marie Hvas Jensen, født 1905 i Skovsted, tjenestepige 
1925 adk. Anne Marie Jensen, født Larsen Oddershede, Anders Knudsen Jensens enke - if lg. skifteudskrift 25.6. 1925 
1925 adk. for privatskiftende arvinger i dødsboet efter Anne Marie Jensen født Larsen Oddershede, til gården no 3 
 
1925 skøde Jens Mikkelsen Jensen, samme ejendom - fra arvingerne 
 
Kjelstrup “ll. Stensgård” eller Bryggersdal”ny matrikel Oddershedegård no 8a (også benævnt “Kanstrupgårde 8a) 
Adresse 2002, Østerbakken 115,  
Matrikel no 8a, 8b af Kanstrupgårde, var oprindelig  2 huse, eet på hver matrikel, opført ml. 1847 og 1862. 
1847 f ik de 2 ejere  skøde på henholdsvis 8a og 8b, som bevaredes som 2 ejendomme indtil 1909, hvor Jens Jensen Stensgaard overtog begge ejendomme. 
I dag (1999) er kun 8b bebygget. Til ejendommen hører tillige jord matrikuleret under Thisted markjorder. Den ejes af Per Strandridder, der driver jorden og udlejer bygningen til 
beboelse. 
Ved anlæggelse af omfartsvejen, blev Leopardvej videreført som forbindelse til omfartsvejen og skærer gennem matr. no 8b. 
 
Ejerliste, skøde og panteregister, 1823-46 fol.315, matr. 8a Kanstrupgårde hk 0.3.0.2½, 6e Kjelstrup 1 album 6d 1¼ album (frasælges),  
 
1847 skøde Lars Christian Andersen, en parcel 8a af Kanstrupgård hk 0.3.0.2½ - fra Chr. Vandet Chris tensen og Chr. Knudsen 
1855 skøde do., 2 udstykkede parceller, 6a 1 alb., 6d 1¼ album med ret til færdsel gennem JensBrogårds østre ende af Bjerget- fra Peder Christensen Smed 
 
1860 skøde Niels Mathias Nielsen, skipper, 8a med bygninger 
Realregister 1846-1970 fol 1140, 8a Kanstrupgård  ->hk 0.1.2.1¾, 8d 1½ alb., 8b 0.3.0.2, 6d Jensbygård 1¾ album (underlagt 6a 1947, - overført protokol Thisted markjorder5c. 
1934 udgjorde ejendommen en landbrugsejendom 8a,b,d af Kanstrupgård, 50,6m Thisted mark 
 
1867  skøde   Jens Peter Nielsen Kåstrup, 8a, hk 0.3.0.2½ (8c solgt) 
folketælling 1880, Kjelstrup: 
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Jens Peter Nielsen Kaastup, 43 år, født i Thisted 
~ Marie Nielsen født Thomsen, 44 år, født i Skjoldborg 
|-Kirstine Marie Kaastrup, 3 år, født i sognet 
Folketælling, Kjelstrup 1890, et hus 
Jens Peter Nielsen, 54 år, født i sognet, husmand 
~Gertrud Marie Thomsen, 54 år, fødy i Skjoldborg 
|-Kirstine Marie Kåstrup, 13 år, født i sognet 
Katrine Sofie Christensen, 18 år, født i Skjoldborg, logerende 
 
1893 skøde Lars Christian Nielsen, 8a med bygninger 
1898 skøde do., 8d af Kanstrupgård - fra Poul Jensen 
 
1909 skøde Jens Jensen Stensgård, 8a, 8d 
1909 skøde do., 8b, 6d - fra Chr. Hyldgård Christensen 
Folketælling Kjelstrup 1921, landbrug 
Jens Steensgård, født 1879 i Hundborg, i sognet 1909 fra Thisted 
~Kristiane Steensgård, født 1881 i Skinnerup,  
|-Gerda Steensgård, født 1907 Thisted 
|-Jens Steensgård, født 1910 Hillerslev 
|-Niels Steensgård, født 1914 Hillerslev 
 
1941 skøde Niels Steensgård, Kjelstrup, 8a,8d,8b,6d+This ted blad 956 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
“Steensgaard, Niels , Gdr., Kelstrup pr. Thisted. Født 13. April 1914 i Hillers lev, Søn af Gdr. Jens Jensen Steensgaard. Gift med Gerda Steensgaard, født Christensen, født 28. 
Septemer 1920 i Tved. Datter af Gdr. Laurits Christennsen. Gaardens Navn er »Bryggersdal«; den har været i Slægtens Eje fra 1910. Bygningerne blev opført samme Aar, og blev i 
1941 overtaget af Steensgaard. Der var da opdyrket 15 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 17.700, Grundskyld  Kr.8.700. Besætningen var ved 
Overtagelsen 2 Heste, 6 Køer, 6 Ungkvæg og 6 Svin mod nu 2 Heste, 8 Køer, 6 Ungkvæg og 20 Svin. Steensgaard er uddannet ved Landbruget. Har været paa Store Restrup 
Husmandsskole 1938-39. Har været Musiker. “ 
 
1947 skøde Poul Sønderskov 8a,8d,8b,+ Thisted 
 
1948 skøde Alfred Nielsen, samme ejendom 
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1949 skøde Viggo Jensen, samme ejendom 
overført Thisted markjorder 5e 
siden købt af Holger Jensen g.m. Sonja og s iden af naboen Per Strandridder. 
ny matr. 8b af Kanstrupgårde m.f l. 
Ejerliste skøde og panteregister1823-46, fol.316, 8b hk 0.3.0.2¼, 6d Jensbygård 1½album. 
 
1847 skøde Bertel Chr. Sørensen, no 8b af Kanstrupgård - fra Chr. Vandet og Anders Knudsen 
Brandtaxation 1852 fol. 298: 
Et hus ejes og bebos af Berthel Sørensen 
Stuehuset i Øst og Vest, 7 fag, 9¼ alen dyb. (længde og bredde) Fyrre Over- og Undertømmer,Vinduer og Døre. Med Mur og Loft over 5 fag. Tegltag. Indrettet til Storstue, Gang, 
Dagligstue, Køkken m. Skorsten og Loft, samt Kostald, Lade. Tax. 200 rdl. - Forsvarlig mod ildsfare og ej tilforn forsikret. 
 
1854 skøde Poul Christian Christoffersen, samme ejendom med den af sælger opførte bygning 
1859 skøde do., 6d af Jensbygård - fra Lars Chr. Jensen 
 v. folketælling 1860, noteres ejeren af no 8b, som boende i et hus i Skovsted: 
Poul Chr. Christoffersen, 44 år, født i Hjardemål, husmand 
~Ane Catrine Ottesen, 45 år, født i sognet 
|-Thomas Vang Poulsen, 12 år, født i Hjardemål 
|-Ane Margrethe Poulsen, 10 år, født i Tved. 
|-Jens Kielsgaard Poulsen, 6 år, født i sognet 
|-Marianne Poulsen, 4 år, født i sognet 
1861 skøde do., 5f Kjelstrup 1½ album - fra C. F. Mervede 
 
1873 skøde Niels Madsen Christensen, et hus med jord på 8b af Kanstrupgård, lod 6d af Jensbygård, lod 5f af Kjelstrup  
 folketælling 1880, Kjelstrup: 
Niels Madsen Christensen, 41 år, født i Lild 
~Else Margrethe Thomsen, 42 år, født i Thisted 
|-Anne Margrethe Christensen, 14 år, født i Thisted 
|-Christine Nicoline Christensen, 12 år, født i Thisted 
|-Katrine Sofie Christensen, 8 år, født i Thisted 
Folketælling Kjelstrup 1890, et hus 
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Niels Madsen Christensen, 51 år, født i Lild, husmand 
~Else Margrethe Thomsen, 52 år, født i Thisted 
|-Katrine Sofie Christensen, 18 år, født i Thisted 
Realregister 1846-1970 fol 1141, samme ejendom 
1904 adk. Else Margrethe Thomsen, enken if lg. skifte 
 
1905 skøde Christen Hyldgård Christensen, samme ejendom 
 
1905   skøde    Jens Jensen Steensgård, samme ejendom (ejer af 8a Kanstrupgård - nu een ejendom) 
 
Kortegårde, ny matrikel Oddershedegård no 4,5 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 22.½ td. 2½ skp. 2 alb. ejer Ørum, bruger Niels Andersen 
matrikel 1664, hartkorn 22.6.2.2., ejer Ørum, bruger Niels Andersen og Erik Andersen 
matrikel 1688, hartkorn 11.5.1.0., ejer Envold Nielsen, bruger Anders Eriksen, Jens Jensen, Peder Henriksen i Bromølle, og Christen Jensen i Jensbygård  
1693 , skøde justitsråd Klingenberg til Ullerupgårds ejer, Kortegård, hartkorn 11.5.1.1., bruger Anders Eriksen og Niels Thomsen 
matrikel 1688b, hartkorn 11.5.1.1., ejer Envold Nielsen, bruger Anders Eriksen og Niels Thomsen 
matrikel 1688c, hartkorn 11.5.1.1., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Søren Pedersen og Christen Thomsen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hartkorn 5.6.2.2., bruger Christen Jørgensen, og hartkorn 5.6.2.2., bruger  Christen Christensen 
hartkornsspecif ikation 1778, ejer Ullerupgård, hartkorn 5.6.2.2., bruger Henrik Pedersen og hartkorn 5.6.2.2., bruger Christen Christensen Kortegård 
hartkornsspecif ikation 1789 enlige gårde no 1, hartkorn 5.6.2.2., ejer Ullerupgård, bruger Christen Christensen Kortegård (B) 
hartkornsspecif ikation 1789, enlige gårde no 2, hartkorn 5.6.2.2., ejer Ullerupgård, bruger  Henrik Pedersen Kortegård (A) 
hartkornsekstrakt 1820/39 “Kortegårde”, gl. hartkorn 5.6.2.2., ny matrikel Oddershedegård no 4, hartkorn 5.0.1.1¾, ejer og bruger Anders Jensen - Peder Jensen Møller 
hartkornsekstrakt 1820/39 “Kortegårde”, gl. hartkorn 5.6.2.2., ny matrikel Oddershedegård no 5, hartkorn 5.2.0.1. ejer og bruger Ib Christian Henriksen. 
 
nedenfor opdelt i 2 parter, 
ps. 1690 holdt Tøfting syn på brøstfældigheden på Kanstrupgård og på den del af Kortegård, som henholdsvis Lars Christensen i Kanstrup og Niels Christensen, forrige delefoged til 
Ørum har haft i fæste ( s ikkert ved siden af deres egne gårde!) 
 
B.”Sønder Kortegård” ny matr. Oddershedegård no 4 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 5.6.2.2., ny matrikel Oddershedegård no 4 hartkorn 5.0.1.1¾ + ¾ alb. af no 9 ( tidligere uden hk.) 
 
matr.1662 Niels Andersen   Tingbog 1666 ff 
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  ~Karen Christensdt.   do 1673 
1666 gav Niels  Andersen afkald på sin mor, Anne Nielsdts. vegne til Maren Pedersdt., sl. Mikkel Christensens enke i Kloster, Sennels. 
1673 blev Niels Andersen stævnet for 2 års fæstegæld til Ørum og han får sit fæste forbrudt. Samme år nævnes han først som boende i Jannerupgård og siden i Spanggård i Østr ild 
hvor hans hustru Karen Christensdt. giver afkald på arv efter Svenning Christensens hustru Anne Christensdt. i Skovsted. Det ser ud til at den ½ gård herefter bruges en tid 
af Peder Henriksen i Bromølle og Christen Nielsen i Jensby 
1671 beder Else Jensdt., dt. af Jens Christensen / Maren Pedersdt., Niels Andersen i Kortegård om at være formynder for og give afkald til Inger Pedersdt., sl. Peder Andersen Hoves. 
1686 giver Ande rs Nielsen, født i Kortegård, afkald på egne og søskendes vegne, nemlig Peder,* Christen, Anne, Anne og Dorthe. 
arven er en søsterlod efter Maren Christensdt. begravet Thisted 1684, Lars Christens hustru u. Bjerg. - se også Kanstrupgård 
* = Peder Nielsen Kortegård i Hillerslev.? 
  
matr.1688  Jens Jensen Bagge Kortegård † o.1687   Tingbog 1668-1687,  
  e. Anne Thomasdt.   Tingbog 1687 
1677 nævnes hans mor Else Pedersdt., arving efter Niels Jensen v. Bløde i Skiver klit (Hjardemål) 
1687 får enken  afkald fra hans søskende. “Den gård i Kortegård han fradøde, og ½ ødegårds sted, han også havde i fæste,” blev synet. 
De nævnte arvinger: Johanne Jensdt. v. sin søn Christen Andersen Havre i Østrild, Jens Christensen i Hillerslev, Anne og Mete Christensdøtre, Bodil Olesdt. ~Offer Jensen i Østrild 
 
matr.1688b Niels Thomsen   Tingbog  1690 23.9., Anne Thomasdt. erklærer at hun har opladt den halve gård hun bebor til 
sin bror Niels Thomsen 
 
matr.1688c    Christen Thomsen Kortegård 92 Kåstrup U1735.1/33   far Thomas Thomsen 
  ~Anne Pedersdt. Bisgård † .1764 89 Kåstrup    far P.Nielsen Bisgård  
  |-Peder Christensen  Kortegård,  
          Ll. Hill. ~Anne Pedersdt. 20 Kåstrup 
          Oddershede  
  |-Niels Christensen, Østergård,Brund 22 Kåstrup 
           ~Ãnne Chrsdt.   
  |-Thomas Christensen † i Norge 25 Kåstrup  U1767.2/281 
  |-Christen Christensen, her i gården 30 Kåstrup 
I skiftet efter Christen Thomsen ses det at bygningerne til hans ½ gård bestod af ralingshus med dagligstue, storstue, ølkammer, bur bryggers, lade, stald og kostald. Der var 4 heste, 
1 plag, 1 føl, 9 stude, 2 kvier, 2 kalve, 23 får, 3 væddere, 1 so, 2 polte og 6 gæs. Der blev godt 174 rdl. til deling mellem enken og børnene. Børnenes arv blev stående hos moderen 
til de nåede myndighedsalderen 
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o.1735 Anders Pedersen Kortegård 03 St.Hiller U1767.2/278 1760.2/195  far Peder Jepsen 
  ~Anne Pedersdt. Bisgård-se ovenfor 89 Kåstrup 
 
1756jordeb Christen Christensen Kortegård 30 Kåstrup  U1791.4/43, 2 kuld børn  far C Thomsen 
  ~Else Jensdt.  30 Hillerslev U1767.2/275 
  |-Anne Marie 62 her 
  |-Karen † 67 63 
  |-Dorthe † 73 65 
  ~Ellen Nielsdt. Bisgård, barnløs 35 U1768.2/283   far N.Jensen Bisgård 
  e. Inger Christensdt. Søe 36 Skovsted    far Chr. Steffensen 
  |-Else Christensdt. 70 
  |-Christen Christensen 74 
  |-Maren Christensdt.~Lars Christian 77 
      Sørensen Bach, Lønnerup     
Ved Folketællingen 1787, Skovsted 12.fm. bor Christen Kortegård og Inger Christensdt. i gården, tillige med børnene af hans 3. ægteskab, en datter Anne af 1. ægteskab 25 år, samt 
en tjenestekarl Søren Gregersen, 28 år og nationlsoldat. 
Ved folketælling 1801, enestedgårde 4. fm “Kortegård”  bor enken Inger Christensdt., som bonde og gårdbeboer tillige med børnene 
Christen Christensen 26 år, Else Christensdt. 29 år, Maren Christensdt. 24 år. 
Tjenestekarlen Lars Poulsen 25 år gevorben soldat og tjenestepigen Ingeborg Knudsdt. 17 år 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 167 - Kortegård, part B: 
1802 skøde Christen Christensens enke Inger Christensdt., hk. 5.6.2.2., sælger P. Marcussen 
 
1804 testam Christen Christensen Kortegård (d. yngre) er overdraget gården fra sin mor Inger Christensdt. hk. 5.6.2.2. 
1816 skifte efter do., adkomst for enken Sidsel Pedersdt. 
 
1820 adk. Anders Madsens adkomst, er blevet ~m. enken Sidsel Pedersdt. 
1820 afkald fra Christen Larsen i Skovsted og Lars Christian Sørensen i Lønnerup, der er ~m. Else og Maren, døtre af Christen Christensen Kortegård og mor Inger   
 Christensdt. 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Anders Madsen Kortegård, 52 år, gårdmand 
~Sidsel Pedersdt. 54 år 
|-Peder Christian Andersen 14 år 
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|-Maren Kirstine Andersdt. 16 år 
Peder Christensen Kåstrup 28 år, tjenestefolk 
Anne Pedersdt., 32 år, do 
Peder Jacobsen, 48 år, gift, do. 
 
1835 forpagtningskontrakt til Knud Andersen i Oddershede og Henrik Ibsen i Kortegård, Anders Madsen Kortegård bortforåpagter s in gård med ejendomme, undtagen ralingshuset, 
værksted og andet. 
1835 lejekontrakt til Niels Jensen Dalgård, tørvemose m.v. 
v. folketælling  1845 bor Anders Madsen Kortegård og Sidsel Pedersdt. Kanstrup i et hus i Hillerslev 
 
Skøde og panteregister fol. 273: 
 
1837 lejek.  Peder Jensen Møller i Malle, Kortegård i 80 år  
1838 skøde  do. , gården Kortegård hk. 5.6.2.2. med aftægt til Anders Madsen Kortegård og hustru 
folketælling 1845 “Nør Kortegård” 
Peder Jensen Møller, gårdmand 94 Tved 
~Else Marie Pedersdt. 22 Hunstrup 
|-Hedvig Pedersen 42 her 
Ole Christian Christensen, tjenestefolk 25  i sognet 
Niels Sørensen,do 25 Sennels 
Anne Jensdt., do 11 i sognet 
Karen Marie Mikkelsdt., do 27 Sennels 
fortsat fol. 98E:, matr. no 4 5.0.1.1¾ + Hunstrup 29e, 0.3.0.1¾ (nyt register fol. 1076) 
1845 skifte Else Marie Pedersen †, læs t som s ikkerhed i gården 5.6.2.2. 
1853 skøde Peder Jensen Møller Kortegård, parcel 29e hk. 0.3.0.1¾, fra Peder Jensen Overgård af Kløv 
1859 skifte Peder Jensen Møller †, sikkerhed i Kortegård, matr. no 4 hk. 5.0.1.1¾ og 29c i Kløv 
 adkomst Anne Bertelsdt., enken 
folketælling Kortegård 1860 
Anne Bertelsdt., 50 år, født i Tved, gårdmandsenke 
|-Anders Kjærgård Pedersen, 13 år, født i sognet 
Hedvig Pedersen Møller, 17 år, født her i sognet - “hendes dt.” (steddt.) 
Bertel Andersen, 37 å, født i tved, tjenestefolk 
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Jens Christian Christensen, 29, født i Skjoldborg, do 
Margrethe Pedersen 17 år, født i sognet, do 
 
1869 skøde Anders Kjærgård Pedersen Møller, fra s in mor, gården Kortegård med aftægt 
Folketælling, Skovsted 1880, en gård  “ Kortegård “ 
Anders Kjærgård Pedersen, 32 år, født her, gårdejer 
~Maren Kirstine Andersen, 36 år, født i sognet 
|-Peder Møller Andersen Kortegård, 10 år, født i sognet 
|-Anders Knudsen Andersen Kortegård, 7 år 
|-Holger Andersen Kortegård, 1 år 
|-Anne Andersen Kortegård, 5 år 
|-Hedvig Andersen Kortegård, under 1 år 
Anne Bertelsdt., 69 år, enke, født i Tved, gårdejerens mor 
Antonius Pedersen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk 
Thomas Larsen, 26 år, født i sognet, tjenestefolk 
Amalie Brask, 21 år, født i sognet, tjenestefolk’Karen Marie Andersen, 14 år, født i sognet, tjenestefolk 
Folketælling Skovsted 1890 Kortegård: 
Anders Kjærgård Pedersen, 42 år, født i Kortegård, gårdejer 
~Maren Kirstine Andersen, 45 år, født i Kanstrup 
|-Peder Møller Andersen, 20 år, født i Kortegård 
|-Anders Knudsen Andersen, 17 år, født i Kortegård 
|-Anne Andersen, 15 år, født i Kortegård 
|-Holger Andersen, 10 år, født i Kortegård 
|-Hedvig Andersen, 10 år, født i Kortegård 
|-Anne Katrine Andersen, 9 år, født i Kortegård 
Anne Bertelsen, 79 år, enke, født i Tved, aftægtskone, blid 
 
Realregister 1946-1970 fol. 1076, matr. no 4 af Oddershedegård,  Kortegård 
 
1907 skøde Holger Andersen Kortegård, samme ejendom, fra sin far  
Folketælling Skovsted 1921,matr. no 4 (= Oddershedegård no 4) 
Holger Andersen Kortegård, født 1878 i Skovsted, gårdmand 
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~Bodil Marie Kortegård, født 1880 i Hillerslev 
Anna Johanne Pedersen, født 1906 i Skovsted, tjenestefolk 
Anna Vestergård, født 1905 i Skov sted, tjenestefolk 
Harald Knudsen, født 1906 i Skovsted, tjenestefolk 
Valdemar Nikolaj Nielsen, født 1901 i Østrild, tjenestefolk 
Jens Christian Clausem, født 1901 i Kjelstrup, tjenestefolk 
1947 adk. Bodil Marie Kortegård, enke - se reg. for Hunstrup fol. 58 
 
1948 skøde Anders Kærgård Kortegård, no 4 + Hunstrup - fra sin far. 
hk. 1952: 5.0.1.¼, nyt blad 1974 no 4 
 
A. Nør Kortegård, matrikel no 5 af Oddershedegård  
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 5.6.2.2., ny matrikel no 5, hartkorn 5.2.0.1. + ¾ alb. af no 9 (tidliger uden hk). ejer og bruger Ib Henriksen  
matr.1664 Erik Andersen   Tingbog 1668. 
  |-Maren Eriksdt. Kortegård  do, skylder Christen Torsen for far til hendes dt. 
 
matr.1688 Anders Eriksen 41  Tingbog 1672-1687, mest for sit hverv som kirkeværge 
  ~Mette Andersdt. 42 
  ~Anne Jensdt. 
 
matr.1688c Søren Pedersen - barnløs 94 St. Hill U1743.1/88 hans søskende nævnt  far P Jensen Hove 
  e. Agnete Christensdt.   U1771.1/131, 2 søstre, dog ukendte 
 
U1756 f. 142 Christen Jørgensen - genfæste 10 Sjørring U1767 2/272 hans søskende “han allerede selv ibor”  far J.Christensen 
~1743 Hill.  e. Agnete Christensdt. † 1771 
 
U1771 f.225 Henrik Pedersen Kortegård 37 Bromølle U1792.4/65       “ østre del af Kortegård, som Chr. Jørgensen havde og enken overladt sin slægt og ven. 
   ~Anne Ibsdt. 43 U1792.4/49 
  |-Peder Henriksen 76 
  |-Ib Christian Henriksen 77 
  |-Henrik Henriksen 80 
Ved folketælling 1787, Skovsted, bor ovennævnte familie i gården, dertil 2 tjenestefolk 
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Anne Larsdt. 18 år og  og Christen Christensen 21 år.en karl. 
 
U1793 f.410 Ib Chr. Henriksen 77 her   hans far Henrik Pedersen † 
  ~Ane Jensdt. Overgård 78 
  |-Henrik Ibsen 98 
  |-Jens Ibsen 00 
folketælling, Skovsted 1801, 5. fm 
Ib Henrik sen 24 år, bonde og gårdbeboer 
~Anne Jensdt. 28 år                               
|-Henrik Henrik sen 3 år 
|-Jens Ibsen 1 år 
3 tjenestefolk 
Peder Henriksen 28 år 
Henrik Henriksen 20 år’ 
Johane Mikkelsdt. 37 år 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 168, hartkorn 5.6.2.2., matr. no 5 hk 5.2.0.1, solgt 0.1.3.2½, rest 5a 5.0.0.1½ 
1802 skøde Ib Christian Henriksen, hk 5.6.2.2. fra P. Marcussen til Ullerupgård 
Folketælling Skovsted 1834, Kortegård 
Ib Henrik sen, 58 år, gårdmand 
~Ãnne Jensdt., 62 år 
|-Anders Ibsen, 25 år (i Kjelstrup,~Inger Marcusdt.) 
|-Margrethe Ibsdt., 21 år 
|-Henrik Ibsen, 36 år, gift 
~Anne Jensdt., 32 år 
   |-Ib Christian Henriksen, 3 år 
   |-Anne Henriksdt., 1 år 
 
1847 skøde Ib Christian Henriksen, sønnen, hk. 5.6.2.2. med besætning m.m., samt aftægt til sælger og hustru - ene del parceller frasælges bl.a. til Sennels  
folketælling 1845 “Sønder Kortegård” 
nb. byttet om på nør og sønder ? 
Henrik Ibsen, gårdmand 98 her    ( ved folketælling 1860 bor parret i et hus i Skovsted) 
~Anne Jensdt.  02 Sennels 
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|-Ib Christian Henriksen 31 
|-Anne Henriksen. 34 
|-Jeppe Henriksen 38 
|-Karoline Henrriksen. 42 
Ib Christian Henriksen, husfaderens far 85 
~Anne Jensdt.  71 
Anders Overgård Ibsen 09 i sognet 
Lars Christensen 17 Ydby, smed 
~Margrethe Ibsen, tjenestepige hos sin bror 13 her 
folketæling Kortegård 1860 
Ib Henrik sen, 29 år, født her, gårdmaand 
~Karen Marie Jensen, 33 år, født i Hunstrup 
|-Henrik Ibsen, 5 år, født i sognet 
|-Anne Ibsen, 3 år 
|-Maren Ibsen, 1 år 
Ib Henrik sen, 85 år, enkemand, gårdmandens bedstefar 
Caroline Henriksen, 18 år, født i sognet, tjenestefolk 
Jens Peter Pedersen 25 år, født i sognet, do 
Anders Tange Pedersen 15 år, født i sognet, do 
Christen Pedersen 43 år, gift, født i sognet, do 
 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1075, gl. register fol. 168 
Kortegård, matr. no 5a hk. 5.0.0.1½ 
 
1861 skøde Christen Nielsen, gården Kortegård, no 5a - fra Ib Christian Henriksen 
Folketælling, Skovsted 1880, en gård “Kortegård” 
Christen Nielsen, 55 år, født i Tved, gårdejer, sognefoged 
~Else Jensen, 46 år, født i sognet 
|-Niels Christian Christensen, 15 år, født i sognet 
|-Jens Otte Christensen, 11 år 
|-Jens Senius Christensen, 9 år 
|-Peder Christian Christensen, 2 år 
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|-Anne Marie Christnesne, 23 år, født i Tved, mejerske 
|-Nikoline Christensen, 18 år, født i Tved 
|-Anine Christensen 17 år, født i sognet 
|-Inger Marie Christensen, 6 år,  
|-Elvine Christensen 4 år 
Folketælling Skovsted 1890 Kortegård 
Christen Nielsen, 65 år, født i Tved, gårdejer 
~Else Jensen, 56 år, født i Kjelstrup 
|-Anine Christensen, 27 år, født i Kortegård 
|-Jens Otto Christensen, 21 år, født i Kortegård 
|-Inge Marie Christensen, 16 år, født i Kortegård 
|-Elvine Marie Christensen, 14 år, født i Kortegård 
|-Peder Christian Christensen, 12 år, født i Kortegård 
Niels Mikkelsen, 19 år, født i Klastrup, tjeestetyende 
 
1899 skøde Jens Otto Christensen, arveudlægsskøde fra arvinger efter Chr. Nielsen og hustru. samme ejendom 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 5a (= Oddershede 5a) 
Jens Otto Christiansen, født 1868 i Skovsted, ugift, gårdmand 
Anne Marie Jensen, født 1883 i Hvidbjerg, husbestyrer 
Signe Marie Larsen, født 1898 i Brund, tjenestepige 
Andreas Sunesen, født 1898 i Hillerslev, tjenestekarl 
Valdemar Knudsen, født 1903 i Skovsted, tjenestekarl 
 
1928 adk arvinger efter Jens Otto Christensen, no 5a og 1/3 af no 9 af Kanstrupgård,  ¾ album 
 
1928 skøde Martinus Godiksen, samme ejendom  no 5o,p,q,r frasælges 
 
1947 skøde Lars Poulsen, Nors, gårdejer, Poul Poulsen, Hov og hotelejer Ejnar Hauge, no 5a 
1947 skøde do., no 2m 1¾ album, 2n ¼ album, Kanstrupgård - fra C. V. Kanstrup 
1947 skøde Lars Poulsen og Poul Poulsen 1/3 af 5a, 2n - fra Ejnar Hauge 
 
1948 skøde Laurits Peter Larsen no 5a, 2n 
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1959 skøde Holger Kielsgård, 5a, 2n, 5q 0.1.1.2¼, 5r 0.2.1.½. 
 
1960 skøde Christen Godiksen, no 5a, 2n, 5q, 5r. ( 0.5.1.0. frasolgt 1961), rest 5a 3.5.2.¾ (5q,5r sammenlat) 
 
No 5f og 5g af Kortegård, bruges i Sennels - se der,  
 
Udskiftning af Kortegårdene 
kilde Landvæsenskommissionens protokol 1801 23.9. 
hvor udskiftningsforretningen blev foretaget for de såkaldte Kortegårde  i overværelse af lodsejerne. 
Ritmester Schukardt  fremlagde planen til gårdenes adskillelse i ager, eng, hede og fælled. 
1. - no 2. Christen Christensens enke (Inger Christensdt. Søe) tillægges sin lod i Nørremarken på Nørtoft ager, Nørrevrat, Bjerregravagre, Lushedeagre og på Langvrat og Vestervrat-
agre, således at det faste punkt A nedsættes 96 alen (= på en tegning, der ikke synes bevaret?) sønden det nordligste hjørne af Søndertoft, hvorfra den bevægelige linie dir igeres 
vesterpå ( = ovennævnte part B )- det øvrige af Søndermarken tillægges Ib Henriksen ( = ovenn. Kortegård part A), nemlig på Langvrat, Vestervrat, Søndervrat, Sønder Hovedagre, 
Knakker-agre, Søndertoft, Marens Toft og Østertoft.  
2. - no 2 beholder sin Østereng og tillægges engen østen Nørvrat, og no 1 Ib Henriksen beholder hans vestre enge.s 
3. - Græsningen og hede norden no 2s lod tillægges lodden og gårdenns manglende andel på vestre side af Ib Henriksens landkile. 
4. - Sønderhede i Vesterbjerg og Lerhuller-fælled er denne udskiftning uvedkommende. 
5. - Det øvrige af græsning og heden sønden og østen no 2s lod tillægges no 1 Ib Christensen (identisk m. Ib Henriksen) 
6. - De fornødne og sædvanlige veje bedbliver og er beregnet godtgjort med 12 alens bredde. 
7. - Lergraven ved Østertoft fr itages med 3000 alen² til fællesbrug for begge beboere - dog tilfalder græsningen alene Ib Christensen. 
Udskiftningsforretningen blev godkendt af begge parter. Christen Christensen underskriver på sin mors vegne, men påholden pen - og Ib Chr. Henriksen, ligeledes med påholden 
pen. 
 
Jensbygård , ny matrikel Oddershedegård no 6 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5.2.1.1., ejer Ørum, bruger Christen Nielsen 
matrikel 1664, hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger Christen Nielsen 
matrikel 1688, hartkorn 5.1.1.0., ejer Ørum, før hk. 5.1.1.1., bruger Christen Nielsen og Christen Andersen* 
matrikel 1688b, Jensbygård, hartkorn 5.1.1.1., ejer Poul Maes, bruger nu Christen Andersen 
matrikel 1688c, Jensbygård, hartkorn 5.1.1.1., selvejer Niels Pedersen 
Strøgods 1778 Jensbygård, hartkorn 5.0.3.0., bruger Anders Nielsen  
hartkornsspecif ikation 1789, enlige gårde no 5, hartkorn 5.3.2.0., selvejer Anders Jensby 
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hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 5.3.2.0, ny matr. Oddershedegård no 6, hartkorn 3.2.3.1., ejer og bruger Niels Bojesen - nu Peder Smed 
 
matr. 1662 Christen Nielsen   Tingbog 1666ff 
  ~..... Jensdt. † o. 1692    do 1692 
  |-Maren Christensdt.~Peder Ibsen, St. Hillerslev  do 1692, hvor Chr. Nielsen får aftægt. 
1666 giver Christen Nielsen i Jensby, på sin bror Hans Christensen i Østr ild hans vegne, afkald til Lars Jensen i St. Hillerslev på arv e.hans steddt. Margrethe Mortensdt.   
1692 får Christen Nielsen af Jensby afkald af sin datter Maren Christensdts mand Peder Ibsen i St. Hillerslev for arv efter Christen Nielsen og hans s l. kone (nan forsvundet) 
Jensdatter 
 
matr.1688 Christen Andersen Jensbygård   U1723.1/13,tingbog1683-1687 
Nævnt i skiftet som bror til Maren Christensdt., Jens Nørgårds enke i Ll. Hillerslev. 
 
matr.1688c Niels Pedersen- selvejer  89 Hill    far Peder Bertelsen  
  ~dt af Christen Andersen 
  =Anne Christensdt.  Ø1745 
 
Før 1778 Anders Nielsen Jensby 23  
  ~ Karen Justdt. ~1750,† 1755 24 St. Hill. Ø1755/307   far Just ?, sognefoged 
  |-Christen Andersen 50 
  |-Søren Andersen Jensby, Hillers lev 55 
  ~Anne Madsdt. 21 
  |-Kirsten Andersdt. 62 
  |-Maren Andersdt.~Søren Pedersen  HH1806* 
                       Borregård, Hundborg 
  |-Niels Andersen 66   
* I skiftet nævnes hendes arvinger Christen og Søren Andersen i Jensbygård 
folketælling, Skovsted 1787, 11. fm. 
Anders Jensby 64 år, ~2.g., bonde og gårdbeboer 
Ãnne Madsdt., 66 år g. 1.g. 
|-Christen Andersen, 37 år ug. (begges børn? 
|-Kirsten Andersdt. 25 år 
|-Niels Andersen 21 år 
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en tenestedreng Peder Jacobsen, 15 år 
 
1791  Christen Andersen Jensby 50 her 
  ~Maren Madsdt* 64 Skovsted    far Mads Larsen 
folketælling 1801 Skovsted, enestedgårde no 8 
Christen Jensby 50 år, bonde og gårdbeboer 
~Maren Madsdt. 37 år, begge i 1. ægteskab 
Anders Jensby, mandens far 78 år i 2. ægteskab 
~Anne Madsdt. 79 år i 1. ægteskab 
3 tjenestefolk 
Anders Madsen 18 år 
Johanne Andersdt. 23 år 
Peder Sørensen 13 år. 
* Maren Madsdt. ~igen 1808 Niels Bojesen 
Ejerliste for Jensbygård, skøde og panteregister 1823-46 fol. 163 
1791 test. Christen Andersen, iflg testamente fra sin far Anders Nielsen Jensby hk. 5.3.2.0. - Peder Jensby skal forsynes med tørv 
udat. afk fra Thomas Pedersen Harbo I Kåstrup for sin hustru Kirsten Andersdt. til arv efter far Anders Nielsen Jensby og hustru Anne Madsdt. - if lg selvejertestamente af 
1798 
1805 adk. Maren Madsdt. iflg. testamente oprettet ml. Christen Andersen Jensby og hustru Maren Madsdt. - læst som hendes adkomst. 
 
1819 adk. Niels Bojesen, if lg. attest: enken Anne ( må være Maren (ell Karen?)  Madsdt. ~Niels Bojesen, hans adkomst 
 
1822 skøde Anders Thøgersen, samme gård, aftægt til Niels Bojesen og hustru 
Folketælling Skovsted 1834, Jensbygård 
Anders Thøgersen, 51 år, gårdmand 
~Ãnne Pedersdt., 54 år 
Niels Larsen, 27 år, inderste 
~Kirsten Christensdt., 32 år 
|-Peder Nielsen 4 år 
|-Anders Thøgersen Nielsen, 2 år 
|-Kirsten Nielsdt., 5 år 
Thøger Christensen 17 år, tjenestekarl 
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Maren Madsdt., 69 år, aftægtskone 
 
1839 skøde Peder Smed, mageskifteskøde (tekst tabtgået 
note fra fol. 217 Peder Smed har fra ejendommen efter mageskiftebrev af 1839 solgt en del små parceller 
fortsat fol. 287: hk. 5.3.2.0., nyt hk 3.2.3.0, frasolgt ialt hk 1.6.1.½- rest hk 1.1.2.1½ 
1840 skifte  Peder Christensen Smeds hustru Dorthe Thøgersd. †, læst som sikkerhed i gården af gl. hk. 5.3.2.0, nye hk. 3.2.3.0., frasolgt fol. 319 hk. 0.2.3.1. 
folketælling, Hillerslev 1845, 38.fm., en gård 
Peder Christensen, 49 år. gårdmand og teglbrænder 
|-Christen Pedersen, 22 år 
|-Peder Pedersen, 20 år 
~Ingeborg Christensdt. Tange, 32 år født i sognet 
|-Søren Christian Pedersen, 2 år 
|-Christen Tange Pedersen 2 år 
Karen Marie Christensdt., 19 år, født i sognet, konens søster 
1850 købek.  Christen Smed Pedersen, gården Jensbygård, hk. 2.7.3.2.( må blive ophævet- 1856 sælger  Peder Cchristensen Smed parceller til sønnen) 
1856 attest fremlagt, bevis for at Peder Jensby og hustru - og Anders Thøgersen og hustru er døde. 
folketælling 1860 Hillerslev, Jensbygård: 
Peder Christensen Smed 64 år, enkemand, født i sognet, gårdmand 
|-Christen Tange Pedersen, 17 år, født i sognet 
Maren Pedersdt., 39 år, ug., født i Hjardemål, husholderske 
|-Marie Pedersen 1 år, født i sognet 
 
fol. 435, gården Jensbygård - fra fol. 287 og 319, matr. no 6a hk. 1.1.2.1½, 6b 0.2.3.1. - flere parceller frasolgt, rest 6a 1.0.3.2¼, 6as 0.0.1.2½ 
( nyt register fol. 1090) 
 
1861 skøde Christen Vandet Christensen på gården Jensbygård 6a, 6b - auktionsskøde 
 
1875 skøde Poul Christensen Vandet, 6a hk. 1.0.3.2¼, 6as 0.0.1.2½, fra Christen Vandet Christensen 
Folketælling Skovsted 1880 
Poul Christensen 32 år, født i sognet, gårdejer 
~Elvine Marie Christensen, 31 år, født i sognet 
|-Christen Vandet Poulsen, 4 år, født i sognet 
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|-Christian Sjælland Poulsen, 3 år 
|-Johanne Poulsen, 2 år 
|-Helene Poulsen, 2 år 
Inger Kirstine Mortensen, 14 år, født i Østrild, tjenestepige 
Folketælling Skovsted 1890, Jensbygård 
Poul Christensen Vandet, 42 år, født i Kanstrup, gårdejer 
~Elvine Christensen Sjælland, 46 år, født i Hillerslev 
|-Christian Poulsen, 13 år, født i Jensbygård 
|-Johanes Poulsen, 12 år, født i Jesbygård 
|-Helene Poulsen, 11 år, født i Jensbygård 
|-Jørgen Poulsen, 9 år. født i Jensbygård 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 6a (= Oddershedegård 6a) 
Poul Vandet, født 1847 i Skovsted, gårdmand 
~Elvine Vandet, født 1843 i Hillerslev 
|-Johannes Poulsen, født 1877 i Skovsted 
Elise Larsen, født 1897 i Hjardemål, tyende 
 
Realregister 1846-1970 fol. 1090, 6a,6as af Jensbygård 
 
1922 skøde Lars Christian Larsen, 6a,6as,6ak 1 album - fra sin svigerfar  
1923 skøde do “det under 6ak inddragne ab”  (senere underlagt anden matr.) 
 
1958 skøde Jørgen Vandet Poulsen, 6a,6as,6ak,6av.  
1962 udgør 6a hk. 1.1.0.2¾ 6as 2¼ album. 
 
matrikel no 6b Oddershe degård, af Jensbygård 
Realregister 1946-1970 fol. 1091, matrikel no 6b hartkorn 0.0.3.1¼, no 2’l af Kanstrupård hk. 1 ¾ album,  
 
1868 skøde Lars Christian Andersen, parcel 6b 0.0.3.1¾ af Jensbygård - skal vedligeholdes med bygninger - fra Chr. Vandet Christensen 
Folketælling, 1880, Skovsted, et hus 
Lars Christian Andersen, 61 år, født i Østrild, husejer 
~Kirsten Andersen, 54 år, født i sognet 
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|-Dorthe Kirstine Larsen, 12 år, født i sognet 
Folketælling Skovsted 1890 “Jensby” 
Lars Christian Andersen, 71 år, født i Østrild, husmand 
~Kirsten Andersen, 65 år, født i Brund 
Kirsten Larsen, 3 år. født i Jensby, barn ( er alder forkert angivet?)  
 
1907 skøde Lars Blak Poulsen, 6b, 2’l 1¾ album, med bygninger 
1910 skøde do., 6ao - fra Jens Chr. Jensen 
Folketælling Skovsted 1921, husejer 
Lars Blak Poulsen, født 1869 i Øland, 1907 fra Kåstrup ( se også folket. 1880, Oddershede) 
~Maren Kirstine Blak Poulsen, født 1871 i Hovsør, 1907 fra Kåstrup 
|-Anne Blak Poulsen, født 1907 i Skovsted 
|-Svend Aage Blak Poulsen, født 1913 i Skovsted 
 
1934 skøde Jens Svendsen 6b, 6av.  
  
matrikel Oddershedegård no 6m m. fl. af Jensbygård 
Ejerliste, skøde og panteregister fol. 382 ( nyt register fol. 101) 
1856 skøde  Christen Pedersen Smed, matr. no 6m hk. 1.3.1.0., 6v  0.1.2.¼, fra sælgers Peder Christensen Smed af Jensbygårds udstykkede parceller, bebygges inden  
 2 år, forenes med ejendomsjord 
folketælling 1860 Hillerslev, en gård 
Christen Pedersen Smed, 38 år, født i sognet 
~Karen Marie Christensen 33 år, født i sognet 
|-Karen Oddershede Christensen, 9 år 
|-Peder Smed Christensen 7 år 
|-Dorthe Thøger Christensen 5 år 
|-Ingeborg Christensen 2 år 
Karen Marie Larsen 17 år, født i Skinnerup, tjenestepige 
( folketællinng 1880- se Brund) 
 
1866 skøde Thomas Christensen, 6 m hk. 1.1.1.½, 6v 0.1.2.¼., med bygninger, 6u 0.2.0.2¾., 6q ¾ alb., 6ac ½ alb.,6ad ¾ alb.  
Folketælling Skovsted, 1880, en gård 
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Thomas Christensen, 69 år, født i Sennels, gårdejer 
~Johanne Kirstine Christensen, 52 år, født i Øsløs 
|-Christen Sunesen Thomsen, 18 år, født i sognet 
Anton Marius Nielsen, 2 år, født i sognet, plejesøn 
se også folketælling 1860, Brund 
 
1880 skøde Christen Sunesen Thomsen, sm. ej. fra sin far Thomas Christensen, aftægt til sælger og hustru Johanne Kirstine Thomsen 
Folketælling Skovsted 1890 Jensbygård 
Christen Sunesen Thomsen, 28 år,født i Brund, gårdejer 
~Elvine Christensen, 28 år, født i Brund 
|-Juliane Thomsen, 5 år, født i Jensbygård 
|-Thomas Thomsen, 2 år, født i Jensbygård 
|-Jens Christian Thomsen, under 1 år, født i Jensbygård 
|-Anton Marius Nielsen, 12 år, født i Jensbygård - plejesøn  
Else Marie Nielsen, 14 år, født i Skovsted, tjenestetyende 
 
Realregister 1946-1970 fol. 1101 
 
1899 skøde Jens Peter Christensen, samme ejendom, mageskifte 
 
1905 skøde Jens Christian Jensen, samme ejendom 
 
1915 skøde Anders Jensen Smed Pedersen, samme ejedom 
 
1917 skøde Lars Nielsen, samme ejendom 
 
1918 skøde Carl Christensen Madsbøl, 6m, 6x,6z,6ac,6ad med bygninger 
 
1918 skøde Frederik Ludvig Andreas Jensen, samme ejendom( 6v frasolgt, 6m sammenlagt med x,n, ad og frasolgt 1947 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 6m (matr. = Oddershedegård 6m) 
Frederik Jensen, født 1887 i Spjellerup, ankom 1918 fra Tilsted, landmand 
~Margrethe Jensen, født 1883 i Silstrup 
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Thora Torgius, født 1897 i Hovsør, ankom 1920 fra Østrild, tyende 
Anna Østergård Jensen, født 1909 i Skovsted,”datter af Frederik Jensen” 
 
matrikel no 6m,i af Jensbygård, landbrug 
 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1163 ( kommer fra ovenstående) 
 
1949 skøde Carl Emil Gustav Jensen, matr. 6m 1.3.1.o. (underlagt 6x,y,z,ad,ac m.fl., 1947) 6i hk 1 album 
 
1950 skøde Nis Hansen Schmidt, samme ejendom 
 
1951 skøde Henry Wigh Christensen, samme ejendom 
1952 skøde do., 6k hk. 1½ album 
1963 skøde do, 6q, 0.0.1.2. 
nyt tingblad 1975 6m 
 
Bromølle - ny matrikel Oddershedegård no 7a 
matr ikel 1664, hartkorn 30.0., ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Peder Henriksen 
DØV 1678: fordærvet af sandflugt, ejer Ejler  Jacobsen, bruger Peder Henriksen i Bromølle, før skattet af 30.0., nu 15.0. 
DØV 1680, mølleskyld: ejer Ejler Jacobsen, bruger Peder Heneriksen. 15.0. 
DØV 1680 Bromølle, af mangel på vand hartkorn nedsat fra 30.0. til 15.0., for de kortede 15. td. er Christin Jacobsen Bruun fr igiven for skatterne 
matrikel 1688 Bromølle, en vandmølle, hartkorn 13.2.2.2., ejer Hans Jespersen Lund, før 15.0., bruger Peder Henriksen, = 2.4.1.2. + 0.1.1.0, = 2.5.2.2., af målingen 10.5.  
matr ikel 1688b Bromølle, hartkorn 13.2.2.2., ejer Hr. Peder Nielsen, bruger nu Henrik Pedersen - hk. jorden 2.5.2.2., Møllen 10.5 
DØV 1689, Bromølle, ejer Ejler Jacobsen, bruger Peder Henriksen, gl. hk. 15.0., tillagt 1687 15.0., nye hk. 10.5. 
DØV 1711, brændte gårde: Henrik Pedersen Møller ansøger 1710 om frihed for Bromølle, hk. 13.2.2.2., formedelst den efter tingsvidne af 16.9. 1710 ved ulykkelig indebrand skal 
være lagt i aske.- får 2 års frihed 
matrikel 1688c, Bromølle, ejer Kølbygård, bruger Henrik Pedersen 
1747, jordebog Kølbygård, Bro Mølle,hartkorn 2.5.3.2, møllen 10.5., bruger Peder Henriksen 
hartkornsspecif ikation 1789, enlige gårde no 7 Bromølle, hartkorn 2.5.2.2., ejer Kølbygård, bruger Christen Møller 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hk. 2.5.3.2., ny matr. Oddershedegård no 7a hk. 3.2.1.1½ + mølleskyld 10.5.0.0. + 2.5.1.0 tilhørende med andre, +del i no 9, ¾ album, Ejer og bruger 
Anders Nordentoft - nu Andreas Springborg. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 0.0.2.2½, ny matr. no 7b 0.0.1., ejer Proprietær Schønau - nu Peder Andersen i Kløv 
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hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hk. 0.1.1.½, ny np 7c 0.0.3.2¼, ejer og bruger Christen Madsen i Kløv 
 
Før 1688 Peder Henriksen Hansted  Tingbog 1667ff  far H Henriksen 
  e.Johanne Pedersdt. Bagge Klitmøller  do 1698  far P Andersen Bagge 
1667 f ik Peder Henriksen i Bromølle arveafkald fra  Madsen i Hansted på dennes hustru Kirsten Christensdts vegne, og fra Oggi Andersen i Hansted på dennes søsterdatter 
Anne Christensdatters vegne for arv efter deres far Christen  Henriksen. ( bror til Peder, Christen druknede på havet 1653). 1673 fremlagde hans bror Niels Henriksen i Hansted 
Mølle et købebrev fra Peder Henriksen i Bromølle på ¼ i den skude han havde været værge for sin sl. bror Christen Henriksens børn. 
Udover Bromølle havde Peder Henriksen en tid del i Kortegård, 1677 holdes der syn på et ralingshus i Kortegård, som Peder Henriksen har ladet opføre. 
1686 lader Iver Jacobsens enke Marie (ejeren af Bromølle) holde syn på Bromølle, som Peder Henriksen bruger, Christen Jacobsen Brun havde et pantebrev 1000 rdl. i Bromølle  
og har pantsat gården, men da terminen ikke er betalt, tiltræder Maria pantet, hvorfor Peder Henriksen kun må svare (skatter og afgifter) til hende. 1687 bliver Bromølle 
solgt til præsten i Tostrup/Uggerløse Hans Jespersen, til hvem Peder Henriksen nu skal svare.  
1686 giver Peder Henriksen på sin hustru Johanne Pedersdatters vegne, afkald til Mads Pedersen Bagge ved Klitmøller for arv efter hendes forældre Peder Andersen Bagge og Anne 
Madsdatter.  
1698 vidnes der om fiskeriet ved Bromølle i Baghullet og Bagdammen, syd for møllen. Vidnerne, der alle havde tjent i Bromølle oplyste at Bromøllefolkene f iskede mellem 
kørevejen og møllehulerne. Store Hillers lev-folk fiskede mellem vejen og f jorden. Bromø lles bruger og de mænd fr St. Hillersle, der havde engskif ter ned til åen ovenfor møllen 
havde indgået forlig om åens vedligeholdelse, således at engenes ejere skulle vedligeholde en dæmning over engene, mens møllens bes idder skulle holde åen vedlige så 
oversvømmelse kunne undgås. Fra Store Hilerslev nævnes bl.a. Christen Ibsen Harbo, Jens Nielsen Houe, Mikkel Madsen, Niels Jensen Kjeltoft, Niels Pedersen Vert, Peder 
Andersen Kortegård, Peder Bertelsen.  
Tingbog 1698, stævnet Johanne Pedersdt. enke efter Peder Henriksen angående fælleden øst for Bromølle, møllens ejer er Peder Nielsen i Hvidbjerg. 
 
Før 1728 Henrik Pedersen her K1737/363 
  e. Maren Christensdt. Jensby Hillerslev  
  |-Peder i Kløv Mølle p.s. her i grd. 12 
  |-Maren 15 
  |-Henrik i Hoxer 6.4.3.2. 18 
  |-Johanne 22 
  |-Ingeborg 26 
 
K1728 f.137 Peder Henriksen 12 K1774/949 1765/541 Henrik Pedersen † hans mor opladt 
  ~Maren Kirstine Enovoldsdt. 18 Hj.ml K1762/351 
  |- Henrik i Kortegård, Skovsted 37 
  |-Envold † 1769 39 
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  |-Anne 42 
  e. Karen Jensdt. 33  Torsted  U.1764.2/272,dt af J.Pedersen Hov/Mette Jørgensdt. 
  |-Maren Kirstine~ 68 
        Anders Christensen Oddershede  
 
K1774 f.249 Christen Jensen Kanstrup 42 Kanstrup,  HH1816/448 Peder Henriksen † ægter enken 
  ~Karen Jensdt.- ingen nye børn  K1808/835 
  e. Else Katr ine Villumsdt.  
folketælling Skov sted 1787 15.fm. 
Christen Jensen 45 år i 1. ægteskab  
~Karen Jensdt. 55 år, i 2. ægteskab 
Martha Pedersen, hendes dt. 20 år 
3 tjenestefolk, Peder Christensen 33 år, Lars Gregersen 20 år, Anne Gregersdt. 21 år 
folketælling 1801, Skovsted, enestedsgårde,  no 1 “Bromølle” 
Christen Jensen og Karen Jensdt. bor i gården med 6 tjenestefolk 
Peder Christensen 46 år ugift  
Lars Jensen 28 år landsoldat 
Anders Pedersen 21 år 
Trine Villadsdt. 25 år 
Dorthe Graversdt. 20 år 
Anders Christiansen 14 år 
Jordebog 1801, Kølbygård, hk. 2.4.2.2. bruger Christen Jensen Kanstrup 
Ejerliste for Bromølle, skøde og panteregister 1823-46 fol. 162, 176 
1801 skøde Christen Jensen Møller i Bromølle, anpart af Vester Tagmark skifter - fra Thomas Dalgårds enke i Hoxer. 
1810 skøde Christen Jensen Kanstrup på mølleskyld, hk. 10.5 og jordskyld 2.5.2.2., fra justisråd Skov? og bror. 
1809 skøde do., 2 engskifter hk. 2 skp. - fra P. Marcussen - solgt fol. 186 
1816 adk Else Katrine Villadsdt., enke efter Christen Jensen Kanstrup, iflg. skifte til jordskyld 3.3.0.½ og mølleskyld 10.5. 
 
1817 attest Anders Nielsen Nordentoft ~Else Katrine Villadsdt., hans adkomst -  
 
1825 skøde Andreas Springborg fra Ålborg på Bromølle, mølleskylde hk. 10.5., jordskyld hk. 2.5.2.2.- Auktionsrettens skøde.  - se fol.  236, Hunstrup, hvor Springborg ejer en 
parcel som er underlagt hans forhen ejende jorder. 
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Folketælling Skovsted 1834, Mølle 
Anders Springborg, 35 år, møller 
~Stine S.......? 24 år 
Christen Jørgensen Kjærgård, 26 år, betjent ved møllen 
Lars Christian Nielsen 21 år, do 
Jens Jensen Mikkelsen, tjenestefolk 
Niels Pedersen, 16 år, do 
Anne Kirstine Thomasdt., 23 år, do 
Mette Marie Pedersdt., 25 år, do  
1839 skøde Anders Springborg, parcel no 2 af sælgers gård i Skovsted, hk. 3.0.0.1¾ - fra fol. 82, sælger Christen Steffensen - solgt fol. 299 0.0.3.¼ 
folketælling 1845 “Bromøllegård” 
Anders Springborg, møller 99 Ålborg 
Ãnne Kirstine Hagensen 38 Tæbring 
|-Mathilde Springborg 43 her 
Maren Mortensdt., tjenestepige 19 Vang 
Inger Pedersdt. do 19 Hundborg 
Anne Marie Jensdt., do 99 i sognet 
Peder Christian Sørensen, betjent ved møllen 23 Hjardemål 
Thomas Nielsen, do 20 Tilsted 
Niels Christian Christensen, avlskarl 14 Tømmerby 
Ved folketælling Bromølle 1860 bor Andreas Springborg i gården som Enkemand, samt 
Nikoline Charlotte Mammen, 35 år, ugift, født på Anholt, husjomfru 
8 tjenestefolk: 
Kirsten Larsen, 29 år, født i Sennels 
Inger Marie Bertelsen, 34 år, født i Rær 
Jens Larsen Rasmussen, 19 år, født i sognet 
Lars Christian Christensen, 31 år, født i Østerild 
Peder Møller Pedersen, 25 år, født i Hjardemål 
Jeppe Pedersen, 26 år, født i Rær 
Jens Jensen, 21 år, født i sognet 
Peter Pedersen 22 år, født i Hvidbjerg v. Å 
1869 adk Mathilde Georgine Springborg og Laura Kirstine Springborg, udskift af Hillers lev/Hundborg Herreders skifteprotokol,  til a. Bromølle i Hillers lev sogn m. 
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bygninger, mølle og stampeværk., jorden hk. 2.5.2.2., ny matr. nmo 7a hk. 3.2.1.1½, mølleskyld hk. 10.5. og 2.5.0.1.-b parc el no 2 af Christen Steffensens gård, hk. 0.1.2.2¾,- parcel 
7g 0.0.3.¼ solgt - 7 h solgt fol. 307, parcel 16a i Skovsted hk. 1.7.2.1. (fra Sennels fol. 101) 
1868 adk Laura  Springborg på hendes søster Mathilde G. Springborgs del i samtlige ejendomme, udskrift af kgl. hof og stadsrets skiftekommissionsprotokol, ( se Hundstrup 
fol. 236) 
 
1869 kontr. A. Fjeldgård, mageskiftekontrakt fra Lars Christian Fuglsang  på Bromølle m. bygninger, mølleindretning og stampeværk. jorder:7a Bromølle hk. 3.1.0.¼, 7b 
Skovsted hk. 1.6.1.1., 16a Skovsted hk. 1.5.3.2¾  og 7d Bromølle hk. 0.1.1.1¼ - se videre Hunstrup fol. 236. 
1870 skøde påtegnet købekontrakt fra Laura K. Springborg til Lars Chr. Fuglsang, hvormed Laura K. Springborg i henhold til mageskiftekontrakt af 1869 sælger til A. Fjeldgård 
ovenanførte Bromølle, mølleindretning og stampeværk m.v. (se ovenfor) 
 
1876 skøde A. J. Gasberg, Bromølle med bygninger, mølle m.v., matr. no 7a,7b,16a (solgt 7d 0.1.1.1¼ ) 
 
1879 skøde Lars Peter Knudsen “Bromølle” med mølleindretning og stampeværk og jorder 7a,7b,16a - se tillige Kløv 21 m.fl. 7a,7b,16a udgør en hovedparcel, hvortil haves 
andel i no 9 af Bromølle. - se også “Oddershedegård” 
1879 lejekontrakt til do, på 6250 kvadratalen fra Mikkel Larsen i Kjelstrup af no 5a. med ret til at opføre (tekst tabtgået = mølle) 
Folketælling Skovsted 1880 “Bromølle” 
Anders Knudsen Larsen Oddershede, 23 år, født i sognet  
~Christence Christensen 26 år, født i Nørresnede, Skanderborg amt 
|-Lars Peter Knudsen Oddershede, 1 år, født i Vester sogn, Vile amt (Vejle?) 
Poul Nielsen Kjeldgård, 27 år, født i Sønderhå, tjenestefolk 
Niels Christian Pedersen, 31 år, født i sognet, tjenestefolk 
Christen Vang, 29 år, født i sognet, tjenestefolk 
Søren Brask 19 år, født i sognet, tjenestefolk 
Sidsel Marie Christensen, 21 år, født i Hjardemål, tjenestefolk 
Folketælling Skovsted 1890 
Lars Peter Knudsen, 65 år, født i Vigsø, gårdmand og møller 
~Bente Marie Simonsen, 65 år, født i Hunstrup 
|-Knud Larsen, 26 år, født i Hillerslev 
Lars Peter Knudsen, 11 år, født i Hillerslev 
Peder Christen Pedersen, 19 år, født i Hunstrup, tjenestetyende 
Antonius Pedersen, 30 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende 
Niels Iversen, 22 år, født i Hillerslev, tjenestetyende 
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Lars Christen Nielsen, 18 år, født i Hunstrup, tjenestetyende 
Maren Kirstine, 18 år, født i Hunstrup, tjenestetyende 
Marianne Christensen, 14 år, født i Hillerslev, tjenestetyende 
 
Realregister 1846-1970 fol. 1136, 7a Bromølle, 7b, 16a Skovsted 
 
1903 skøde Christian Jensen på bl. a. Bromølle, 7a,7b,16a med bygninger og vandmølle. 
 
1915 skøde Niels Uhrenholt, no 7a med bygninger 
 
1918 skøde Peder Christian Oddershede, samme ejendom 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 7a (=Oddershede 7a), gårdmand 
Peder Christian Oddershede, født 1882 i Hjardemål, ankom fra Bjerget 1913 
Ãnna Oddershede, født 1886 i Østr ild, ankom 1913 fra Bjerget 
|-Lilly Bach Oddershede, født 1910 på Bjerget, derf ra 1913 
Petrine Bach Oddershede, enke, født 1861 i Nors, ankom 1920 fra Østrild, bedstemor 
Larsine Kanstrup, født 1899 Hov, ankom 1919 fra Hurup, tjenestepige 
Anders Tousig, født 1903 Skovsted, tjenestekarl 
Christian Svendsen, født 1904 i Hjardempl, derfra 1920, tjenestekarl  
1926 skøde do., andel i no 9 af Kanstrupgård 
 
1928 skøde Christen Hammer no 7a - fogedudlægsskøde 
7a overført 1926 fol. 1156 2.4.1.2. - 7e 0.2.0.¼, 7f 0.2.2.1 frasolgt 
1939 skøde Christen Hammer no 1’l af Oddershede 
1937 skøde do., 7f  0.2.2.1.( 7g frasoslgt)  
1936 skøde do., 7e 0.2.0.¼ 
1944 skøde do. 1m 1.3.0.2½ med pumpestation 
nyt blad, itingbog 1952, 7a m.fl. 
 
Matrikel Oddershedegård no 7d - af Bromølle 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 473 
1877 skøde Simon Jensen, no 7d af Bromølle med bygninger, hk. 0.1.1.1¼ - magesks ifte fra A. Fjeldgård 
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kilder, der er angivet i teksten 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser,  
hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmaterialet. 
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se folketælling 1860, 1880 under Oddershede, matr. 1a 
 
1884 skøde Peder Christian Jeppesen, samme ejendom 
Realregistr 1846-1970, fol. 1139, matr. 7d af Bromølle hk. 0.1.1.1¼ (1964:0.0.1.1 overført anden ejendom), 7e 0.2.0.¼, Skovsted 1h 0.1.0.1¾ ( overført anden ejendom)  
 
1908 skøde Christian Frederik Christensen, 1h af Skovsted, 7d af Bromølle med bygninger 
 
1912 skøde Nikoline Jensen, samme ejendom (~Peder Jensen) 
 
1916 skøde Lars Pedersen, samme ejendom 
 
1917 skøde Lars Chr. Larsen, samme ejendom 
1927 skøde do., 7e af Bromølle - fra Peder Chr. Oddershede 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 7d (= af Bromølle) 
Lars Kr. Larsen, født 1890 i Hunstrup, derfra 1917, husmand og landpost 
Ãne Dorthea Stentoft, født 1898 i Hillerslev 
|-Dorthea Larsen, født 1919 i Hillerslev 
|-Marie Larsen, født 1919 i Hillerslev 
Enevold Larsen, født 1856 i Hunstrup, derfra 1917, particulier 
Ãnne Marie Larsen, født 1851 i Hunstrup, derfra 1917 
 
Et hus Oddershedehus (if lg. kirkebog) 
Iflg. folketælling Skovsted 1787, 26 fm. en jordløs husmand 
Niels Christensen Kiil 37 Kjelstrup    far C Poulsen 
~ Birthe Pallesdt. 1775 47 Kjelstrup    far P Pedersen 
|-Christen Nielsen 75 
|-Benned Nielsdt. 77 
|-Dorthe Nielsdt. 81 
|-Maren Nielsdt. 83 
Ved folketælling 1801, Skovsted 3. fm. bor parret i huset med datteren Dorthe Nielsdt. 
desuden har et par husly i huset:  
Niels Nielsen 56 



Hillerslev sogn, Oddershe degård, de gamle enestedsgårde, ca 1660-1970  
ekstraheret fra protokoller fra amt, herred og sogn 
 
år/kilde navn født ca. skiftenævnt 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), “Tingbogsekstrakter fra Thy” v. Torsten Balle, folketællinger m.v., samt enkelte andre 
kilder, der er angivet i teksten 
nb- til afskrivning af skøde o g panteregister 1823-46, er anven dt affotografering af denne - på filmen er der dog en del ridser,  
hvorved tekst er tabtgået - sandsynligvis er disse fejl ikke på originalmaterialet. 
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~Else Nielsdt. 75 
|-Niels Nielsen 99 
|-Anne Nielsdt. 00 
I kirkebogen 1778 nævnes at parret bor i Oddershedehus 
 
Et hus ved Kortegård 
jordebog 1756, Kortegård by, ejer Nr. Ullerupgård, bruger Jens Pedersen 
   
  Jens Pedersen Hove 98 U1766.2/270 U1743.1/86 
  ~Maren Gregersdt. 96 U1761.2/204 
  |-Gregers Jensen, Lønnerup 23 
  |-Peder Jensen Hove, Brund 31 U1761.2/201 
        ~Ãnne Pedersdt. Grishauge 
  |-Christen Jensen - bortrømt 36 
  |-Lisbeth Jensdt.~Mads Torstensen 29 
                i Hov 
  e. Maren Pedersdt. barnløs 22 Sperring U1775.1/179 
 
 
 
 
 
 
 
 


