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Store Hillerslev by. Hillerslev sogn 
 
Præstegården, ny matrikel no1 
matrikel 1688 no 39 Præstegården, hartkorn 9.0.2.2., bruger Hr. Ole Nielsen 
matrikel 1688b no 39, hartkorn 9.0.2.2.,ejer kgl. majestæt, bruger nu Peder Nielsen Mollerup 
matrikel 1688c no 39, hartkorn 9.0.2.2., bruger Peder Staxbach 
DØV 1692, præster og degnes hartkorn, der if lg. forordningen af 1688 nyder skattefrihed: Hilers lev, præstegården, hartkornk. 9.0.2.2. 
Strøgods 1778, præstegården, hartkorn 9.0.2.2.. Hr. Høeg. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 9.0.2.2., ejer præsteembedet, ny matr. no 1 hartkorn 11.5.3.¼, priviligeret bruger: Steenstrup, vacant. 
 
1667 tingbog Niels Olesen, præst i Hillerslev og Kåstrup sogne og provst i Herredet fremlæger en seddel. Ejler Jacobsen, forvalter til Momtoft har modtaget vederlag af sin 
svoger Niels Olesen for sin hustru Maren Olesdatters arvelodder efter hendes far, mor og faster, Maren Nielsdt., som alle boede og døde i Hillers lev præstegård 
 
matr.1888 Ole Nielsen St. Hillers lev    far N Olesen - St. Hov. 
1681 stævner Holger Trolles enke præsten Ole Nielsen i Hillers lev, for restancer hans sl.mor Birgit Pedersdt. var skyldig af gården Store Hov i Hillers lev, hun havde i fæste og som 
han nu som eneste arving kræves for. - Kravet annulleres dog, eftersom gården var i bedre stand nu end førhen. 
 
matr.1688b Peder Nielsen Mollerup 
 
mtr. 1688c Peder Stakbach 
 
1750  Ole Adolf Nikolaj Brorson, skal have været præst i Hillerslev 1750-1773 - før præst i Holmens kirke, København 
  ~Mette Marie Andersdt. Vinding, født i Agger sogn, efter mandens død flyttede hun til Thisted ( se også ny matr. 33a og b, hvor hun 1774 sælger hk. 0.0.3.2. 
 
før 1778 Hr. Høeg 
 
folketælling 1787, 1. fm. 
Christen Vendelbo Brasch, 45 år, sognepræst 
~Henricha Hatting, 37 år 
|-Hans Adam Brasch, 6 år 
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Hans Stakbach, plejesøn, 8 år 
tjenestefolk: alle ugifte 
Jens Salmansen 35 år 
Thøger Pedersen 26 år 
Niels Roer, 25 år 
Christen Pedersen 20 år 
Jens Thomsen, 13 år 
Christian Voight, 23 år 
Karen Nikolajsdt., 23 år 
Karen Nielsdt. 21 år 
folketælling 1801 1. fm. 
Christen Vendelbo Brasch, 58 år, sognepræst 
~Henriette Hatting, 50 år 
Vilhelm Pedersen 14 år, fattigt fremmed  barn til opfostring 
Augusta Rasmussen, 11 år, do 
tjenestefolk: 
Søren Gregersen 44 år, ug. 
Peder Mikkelsen 32 år, ug 
Christen Hove, 13 år, ugift 
Anne Helene Krog, 24 år ug. 
Maren Pedersdt. 28 år ugift 
Anne Madsdt., 26 år ugift 
 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, præstegården 
Johannes Vogelius Steenstrup, 57 år, præst 
Ãnne Katrine Carstensen, 50 år 
|-Johannes Smith Steenstrup, 21 år, studiosus medicini 
|-Johan Peter Steenstrup 20 år 
|-Johanne Petrine Steenstrup, 18 år 
|-Anne Marie Skytte steenstrup, 16 år 
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|-Poul Tøfting Steenstrup, 14 år 
|-Mathias Georg G. Steenstup, 12 år 
|-Ole Theodor Steenstrup, 10 år 
|-Byrger Nikolaj Eg Steenstrup, 8 år 
Mads Christian Jensen, 26 år, tjenestefolk 
Jens Christian Ottosen, 26 år, do 
Peder Eriksen 35 år, do 
Anders Nielsen Bunk,, 20 år, do 
Niels Christian Ottosen, 16 år, do 
Karen Christensdt. 27 år, do 
Kirsten Marcusdt., 27, do 
Dorthe Marie Christensdt., 36 år, do 
 
folketælling Hillerslev 1845, præstegården: 
Bertel Langballe Obel, sognepræst 83 Tolstrup 
~Dorthe Katrine Stub 95 København 
|-Christance Thura Obel 25 Sennels 
Laura Mathea Elisabeth Alex, plejedt. 26 Tolstrup 
Anne Christensdt., tjenestepige 02 V. Vandet 
Niels Christian Jensen, tjenestedreng 39 Arup 
Hans Fridrich Voetman, forpagter 15 Haverslev 
Ñikoline Elisabeth Obel 21 Nørhå 
|-Wohlhardt Voetman 44 her i sognet 
Kristiane Larsen, barnepige 29 do 
Christian Andersen, tjenestekarl 18 Vestervig 
Dorthe Nielsdt., tjenestepige 10 her i sognet 
Jens Christian Jepsen, tjenestedreng 26 Thisted 
Mikkel Andersen, tjenestedreng 28 her i sognet 
 
folketælling 1860, Præstegården 
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Peter Christian Prytz, 52 år, gift, født i Hyllested, sognepræst 
Jens Larsen, 31 år, født i Øland, forpagter 
~Kristine Hansen, 28 år, født i Jørslev, Hjørring amt 
Peder Christian Christensen, 26 år, født i Jørslev, tjenestefolk 
Niels Christian Christensen, 23 år, Nors, do 
Karen Marie Pedersen, 22 år, født i Sennels, do 
 
folketælling Hillerslev 1880 
Jens Daniel Frederik Bøggild, 58 år, født i Ellidshøj, Ålborg amt, sognpræst og provst 
~Marie Magdalene født Knudsen, 54 år, født i Frederikshavn 
|-Johannes Bøggild, 23 år, født i Jerslev, Hjørring amt 
|-Tyra Bøggild, 20 år, født Elling, Hjøring amt 
|-Johanne Erhardine Frederikke Bøggild, 18 år, født i Elling 
|-Tabita Marie Bøggild, 15 år, født i Elling 
|-Vilhelm Bøggild, 18 år, født i Elling 
Knud Jensen Hove, 22 år, født i Hillerslev, tjenestekarl 
Elvine Marie Madsen,22 år, født i Hillerslev 
Christian Overgård Pedersen 28 år, født i sognet, forpagter 
Christian Peter Bojesen30 år, født i sognet, tjenestekarl 
Christian Peter Christensen, 16 år, født i Kåstrup, tjenestedreng 
Kirstine Marie Pedersen, 20 år, født i sognet, husbestyrerinde 
DortheFodsgård Katrine Bertelsen, 17 år, født i sognet, tjenestepige 
 
Folketælling Hillerslev 1890, en gård 
Jens Daniel Frederik Bøggild, 68 år, enke, født i Ellidshøj , Ålborg amt, sognepræst 
|-Johannes Bøggild, 33 år, ugift,født i Jerslev, Hjørring amt, forvalter 
|-Tabita Marie Bøggild, 25 år, født i Elling, Hjørring amt 
Anne Marie Nielsen, 25 år, født i Skovsted, tjenestepige  
 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 1a 
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Henrik Hildne-Pederen, født 1852 Frederiksberg, sognepræst, provst, ankom 1899 til Hillerslev 
Ãndrea Henriette Hilden-Pedersersen, født 1875 i Thisted, derfra 1902 
|-Tage Johannes Hilden-Pedersen, født 1911 i Thisted, derfra samme år 
Laurine Larsen, født 1896 i Kjelstrup, medhjælper 
Anna Nielsine Nielsen Bro, født 1903 i Nors, derfra 1920, medhjælper 
Laurits Emil Kirk Fald, født 1895 i Thisted, logerende, fast bopæl i Sejerslev 
Christian Ludvigsen, enke, født 1878 i Skanderborg, logerende, arbejder for Biskoppen i Ålborg, fast bopæl i Ålborg 
Hillerslev Præstegård, privat ejendom 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 61: Til præstegården er ingen skøde, da præstegården tilhører præstekaldet 
af privat ejendendom: 
 
1800 skøde Hr. Brasch, hk. 0.5.2.1/3 - sælger Jens Nielsen 
1803 skøde Hr. Brasch, en parcel hk. 0.7.0.1 1/3 , sælger Christen Overgård på Kølbygård  
1811 skøde do, en parc el 0.4.3.1½ - sælger Christen Pedersen Vang. ( 2 engskifter, ny matr. 26c- sælges til Malle, Sennelse) 
dato?attest   Hans Adam Frederik Brasch er eneste barn og arving efter pastor Brasch i Hillerslev, hans adkomst til pastorens faste ejendomme. ( 0.4.3.2. solgt fol. 156 
 
1813 kontr.  Anders Oddershede, forpagtning på Hillerslev præstegård i  60 år. 
 
1823 skøde  J. V. Steenstrup, præst, parcel no 1 af Christen Christensens forrige gård, hk. 2.0.3.1 ¼. (solgt ) 
1828 skøde do, parc el no 1 af Villum Nedergårds udstykkede gård, hk. 1.5.0.¾- auktionsskøde - købt 1823 hos Jens Thøgersen - solgt fol. 16 
 
1840 kontr. P. Rasmussen, forpagtning på 6 år, fra pastor P. B. Pedersen 
(set i Tilsted 1841: ejer af Tilstedgård Peder Rasmussen, der i panteregister indsætter sin forpagtningskontrakt m. besætning , fra Hillers lev præstegård 
 
1828 skøde pastor Steenstrup, fra pastor Brasch, Grydsager jord, hk. 0.5.2.1 1/3 (solgt til 16a), den såkladte Jens Konges Toft med hus  
1870 forpagtn, Niels Chr. Oddershede på Hillers lev præstegårds avlsgård i 9 år- fra pastor Prytz 
1887 do  Poul Christensen, samme betingelser fra 1880 - 1897, fra pastor Bøggild 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Poul Christensen, 32 år, født i Tømmerby, forpagter 
~Maren Jensen, 29 år, født i Hjardemål 
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Christen Jensen, 28 år, født i Hjardemål, tyende 
Christian Jensen, 20 år, født i Hillerslev, tyende 
Realregister 1845-1970, fol. 1 
1896 forpagtn. Jens Christian Skårup, for 9 år, præstegårdens jorder 
1906 do.   do, præstegårdens jorder 1a og 56b, på 9 år  
 
St. Hillerslev matrikel 1b 
Realregister 1846-1970 fol. 2, matrikel 1b hartkorn 1¼ album, udgået af matriklen 1958 
 
1926 skøde Jørgen Larsen på bl.a. 1b St. Hillers lev - fra Lars Peter Larsen 
1952 adk Ellen Larsen født Pedersen, enken if lg. sksifteattest 
 
1951 skøde Martinus Nielsen, Ballerum, 1b 
 
Jord fra præstegården, ny matrikel no 1c m.fl. 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 224 
1863 skøde Peder Christian Andersen, parceller af Hillerslev præstegård, købt på auktion, matr. no 1c,1d, 1e,1f, hk. 0.3.2¼ 
 
1866 skøde Jens Larsen, forpagter af præstegården, sm. ejendom med bygninger 
 
1866 skøde Peder Andersen Tunge, samme ejendom 
 
1866 skøde Anders Christian Jensen , sm. ej 
 
1872 skøde Niels Nielsen Gadegård, sm. ej.  
 
1873 skøde Hans Bernt Jacobsen, sm. ejendom  
fol. 491: 
1879 skøde do, ½ af matr. no 7p, Kåstrup 1 ¾,album - fra Anne Marie Kirk 
folketælling Hillerslev 1880, et hus 
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Hans Berent Jacobsen, 48 år, født i Vust,  
~Maren Johanne Thomsen, 30 år, født i Tømmerby 
|-Jacob Hansen, 4 år, født i sognet 
|-Jørgen Vestergård, 2 år, født i sognet 
|-udøbt, født i sognet 
Jensine Anine Andersen, 10 år, født i Thisted, plejebarn 
fol. 224:  
1882 skøde Søren Thomsen, huset 1c,d,f. 
fol. 491 do, ½ af 7p i Kåstrup 
 
1888 skøde Peder Thomsen, matr. 1c St Hillerslev hk 0.0.2.1½, 1d 0.0.1.2., 1f 0.1.1.2¼, ½ af Kås trup 7p 1 ¾ alb., med bygning, besætning m.v.  
  og lejeret på 1½ tdr. land af Lars Christian Pedersens ejendom 
Realregister 1845-70, fol. 3: 
1906 skøde Jens Penderup Pedersen Bak, samme ejendom 
 
1908 skøde Otto Nielsen, samme ejndom og leje - magesskifteskøde 
 
1916 skøde Holger Jensen Skårup, sm. ejendom og leje 
1917 skøde do., parcel no 25c St. Hillerslev, hk. 0.0.1.1., fra Lars Christian Jensen Sunesen, lejekontrakt og fredlysning af 3 rundhøje på stamejendom er noteret i skødet 
1917 skøde do, no 6e St. Hillers lev hk. 0.0.3.2½, fra Boje Pedersen 
1923 skøde do, no 18g i Kjelstrup, fra Jens Christian Skårup 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 1e 
Holger Jensen Skårup, født 1893 i Hillerslev, husmand 
~Martine Skårup, født 1893 i Torp, Rær 
|-Gustav Christian Skårup, født 1911 i Hillerslev 
|-Anne Margrethe Skårup, født 1911 i Hillerslev 
|-Gerda Irene Skårup, født 1918 i Hillerslev 
 
1958 skøde Gustav Christian Skårup, matr. no 1d,1e,1f,25c,6e i St. Hillers lev.  
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St. Hillerslev,en parcel, matrikel no 1i 
Realregister 1845-70, fol. 9, hartkorn 1 ¾ album, en parcel 
 
1866 skøde Poul Knudsen Pedersen og Christen Jensby Frandsen, parcel no 1i - fra Anders Jensby  
 
1880 skøde Niels Andersen  ½ af 1i, fra Poul Knudsen Pedersen 
 
1882 skøde Ole Jensen, ½ fra Christen Jensby Frandsen 
 
1895 skøde Peder Pedersen Kappelgård, fra Ole Jensen 
 
1903 skøde Peder Pedersen Kappelgård, fra Peder Pedersen Kappelgård 
 
St. Hillerslev, parceller, matrikel no 1 m.fl. 
1903 skøde Christian Jensen, parceller matr. no 1, l,m,n,o, af Hillerslev præstegård, hver ad 1 ¾ album - fra Lars Peter Knudsen, Oddershedegård 
 
1915 skøde Niels Uhrenholdt, sm. ejendom 
 
1918 skøde Peder Christian Oddershede, samme ejendom - se også Bromølle 
 
St. Hillerslev, parceller, matrikel no 1p m.fl. 
Realregister 1845-70, fol. 15 
1885 skøde Christen Smed Christensen,  lod matr. no 1p, hk. 0.1.2.2¾, no 56b ¼ album- sælger Nikolette A. Christensen 
1890 skøde do., no 26 d, hk. ½ album, fra Lars Christensen 
1890 skøde do. no 26e, parcel hk. ¼ album, fra Ingeborg Sørensen 
 
1906 skøde Lars Christian Nielsen, 1p, 56b, 26d, 26e 
Folketælling Ballerum 1921, matr. 1p 
Lars Chr. Nielsen, født 1858 i Sjørring, landmand 
~Maren Katrine Nielsen, født 1854 i Skårup 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

9 

|-Karen Marie Nielsen, født 1888 i Sjørring 
|-Anna Marie Nielsen, født 1886 i Sjørring 
 
1926 skøde Jens Christian Christiansen, samme ejendom  ( solgt fol. 319) 
fol. 319: 
1948 skøde Jens Marinus Nielsen Kold, 1p, 26d, 26e, 56b - fra Christian Møller Christensen 
 
1963 skøde Richard Emil Jørgensen, samm ejendom 
 
1965 skøde Statens Klitvæsen. 
 
St. Hillerslev, matrikel no 1q m.fl. 
Ejerliste realregister 1846-1970 fol. 213, matrikel no 1q hartkorn 6.0.3.½, 56a hartkorn 0.3.3.¼ 
 
1915 skøde Laurits Sixhøj no 1q, 56a - fra Provst H Petersen på sognets vegne 
Folketælling Hillerslev 1921 
Laurits Sixhøj, født 1870 i Hillerslev, landmand 
Ãne Marie Sixhøj, født 1875 i Hillerslev 
|-Anna Sixhøj, født 1904 i Hillerslev 
|-Christian Sixhøj, født 1906 i Hillersle 
Laurits Poulsen, født 1900 i Østrild, tjenestekarl 
Mikal Søsgård, født 1909 i Hassel, tjenestekarl 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Sixhøj, Laurits, gdr. Hillerslev St., født 1. april 1870 i Brund, søn af gdr. P. Chr. Jensen. Gift med Anna Marie Sixhøj, født Jensen 17. marts 1875 i Kjelstrup, død 1941, datter af 
husejer Jens Chr. Nielsen. Gården er ombygget i 1862 og blev overtaget 1915 af Sixhøj. Der var da opdyrket 100 tdr. land, mod nu 70 tdr. land. Eejendomsskyld kr. 55500, 
grundskyld kr. 33000. Besætningen er 13 heste, 14 køer, 46 ungkvæg, 50 svin og 3 får. Sixhøj er uddannet ved landbruget. Har været formand for Hillers lev Mejeri. 
 
1947 skøde Peder Christian Jensen Sixhøj 1q, 56a 
1968 nyt tingbogsblad: 1q ( 1r,s,t,u frasolgt.) 
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St. Hillerslev matrikel no 1s 
Realregister 1846-1970 fol. 312, matrikel no. 1s hartkorn 0.1.3.1¼, 1t 0.7.0.1¼, Ll. Hillerslev 20 ½ album 
 
1940 skøde Anders Pedersen  no1s - fra Laurits Sixhøj 
1940 skøde do., 1t, fra do. 
 
1953 skøde Laurs Poulsen, gårdejer, 1s, 1t.  
 
1953 skøde Verner Chr. Poulsen, samme ejendom 
1959 skøde do. no 20 - jordfordeling 
nyt tingbogsblad 1s 
 
St. Hillerslev matrikel no 1u 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 311 hartkorn 1.5.0.1/ 9 ha 8260m² 
 
1940 skøde Peder Christian Jensen Sixhøj, 1u 
 
1962 skøde Svend Sixhøj, 1u 
1968 skøde do., Korsø 3’l- fra Aage Brogård - solgt igen 1971 
nyt tingbogsblad 1971 1u 
 
St. Hillerslev, Gård gl.matrikel no 22, v. Kirken eller Degnboel, ny matr. no 2, Skolelærerembedet. 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5 td. 2½ skp., ejer udlagt fra Ørum til Jacob Madsens arvinger, bruger Lars Jensen 
matrikel 1664, hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger Lars Jensen 
matrikel 1688 no 22, hartkorn 2.5.2.0, ejer Christen Jacobsen, før hk. 5.1.1.1., bruger Peder Christensen v. Kirken 
matrikel 1688b no 22, hartkorn 2.5.2.0., ejer degnen tillagt, bruger Peder Christensen  
matr ikel 1688c no 22, hartkorn 2.5.2.0., ejer Jens Bone, bruger degnen- nu Niels Hass ing  
1778, strøgods, ufr i degnebolig, hartkorn 2.5.2.0., bruger degnen Winther 
hartkornsspecif ikation 1789, no 28, hartkorn 2.5.2.0., selvejer degnen Winther 
hartkornsekstrakt 1820/39,hartkorn 2.5.2.0., ny matr. St. Hillers lev no 2, nye hk. 2.4.2.1¼ sogne og skolelærerembedet, bebos af degne og skoleholder Mads Sørensen 
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hartkornsekstrakt 1820/39, forandret således: Kirkesanger og skolelærerembedet i Hillerslev, gl. hartkorn 1.0.2.¾, ny matrikel no 2a, hartkorn 1.0.0.¼, skolelærerembedet i Kjelstrup 
gl. hartkorn 0.0.2.0., ny matrikel no 2b hartkorn 0.0.1.¾, skolelærerembedet i Kåstrup, ny matrikel no 2c, 0.2.1.2¼, degneembedet, ny no 2d, 0.2.1.2¼, degneembedet no 2e, hartkorn 
1.1.1.1½ 
 
før 1661? Morten 
  |-Margrethe Mortensdt.   Tingbog 1667 
 
matr.1664 Lars Jensen   Tingbog 1666-1682 
  ~Maren Pedersdt.   do 1682 far Peder Pedersen Harbo 
1667 får Lars Jensen afkald på arv efter s in steddt. Margrethe Mortensdt., † i St. Hillerslev, fra Peder Christensen i Ll. Hillerslev, Karen Christensdt. ~Jep  Christensen St. Hillers lev 
på sin hustru Karen Christensdts. vegne, Maren Pedersdt. sl. Peder (Christensen) Vandets datter født i Ll. Hillerslev., Christen Christensen tjenende i præstegården, Christen Ibsen i 
Snedsted (½ bror til Maren Pedersdt.), Jens Ibsen, Maren Ibsdt., Anders Christensen i Vorring og hans bror Christen Christensen tjenende i Momtoft og 2 søstre Anne og Mette? i 
Vorring og fra Hans Christensen i Østrild, bror til Christen Nielsen i Jensby. 
 
matr. 1688 Peder Christensen   Tingbog 1692 
Tingbog 1692 stævnes Peder Christensen v. Kirken i  St. Hillers lev, til synsvidne, vedrørende den gård han ibor, kaldet “Degnboel”. Han stævnes af Anders Christensen degn på 
egne, provstens og præstens vegne 
 
før 1688c degnen  - se nedenfor, øvrige degne 
 
matr.1688c Niels Hasss ing (= Niels Smidt? - se nedenfor, øvrige degne) 
 
1748  Christen M. Winther 14  
  ~Anne Kirstine Mortensdt. 15 
  |-Hans Henrik Winther, Hillerslev 55 
  |-Dorthe Frederikke Winther, ug. 51 HH1798/337 
  |-Rasmus Jørgen Winther,  49 
           præst på Færøerne  
folketælling St. Hillerslev 1787, 2. fm. 
Christen M. Winther, 73 år gl., sognedegn 
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~Anne Kirstine Mortensdt., 74 år, begge af 1. ægt. 
|-Hans Henrik Winther, 32 år ugift 
|-Dorthe Frederikke, 36 år, ug.   
tillige 2 tjenestepiger 
Maren Jensdt.,22 år 
Anne Nielsdt. 29 år, vanfør 
1801 bor sønnen i St. Hillerslev i et hus med jord, 46 år gl. ugift, Studiosus. 
 
I Historisk Årbog 1912 beskrives Christen Mikael Winther således : 
Sognedegn fra 1748-1795, privat student 1734, 3 børn 
|-Rasmus Jørgen Winther, født 1749, kom 1768 i Ålborg skole, student 1770, theologisk kandidat 1776, præst i Syd Strømø præstegæld på Færøerne 1798,  1799 som præst i 
Torshavn 
|-Hans Henrik Winther, fol. 1755, student fra Ålborg skole 1774 ( v. ft. 1801, bor han i et hus St.Hillers lev, 46 år ugift og kldes studiosus. 
|-Dorthe Frederikke Winther. 
“Ifølge de oplysninger, der fremgår af skiftet, som blev afholdt efter parrets død, synes Christen M. Winther og hustru at have været særdeles velhavende. Degnen døde 1795 og blev 
begravet den 11. marts, 81 år gl. Hustruen døde den 14. marts 1798. 
 
1795  Jens Hesselberg, sognedegn 59 
  ~Anne Ulsted 65 
  |-Knud Ulsted 98 
  Anne Ulsteds børn af 1. ægteskab 
  |-Karen Marie Møller 90 
  |-Mikkel Møller 92 
folketælling St. Hillerslev 1801, 2. fm. 
Jens Hesselberg 42 år, sognedegn i 1. ægteskab 
Ãnne Ulsted, hendes 2. ægteskab 
Karen Marie Møller, hendes dt. 11 år 
Mikkel Møller, hendes søn 9 år 
Knud Ulsted, deres søn 3 år 
en tjenestepige Maren Nielsdt. 20 år 
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6. Jens Hesselberg aflagde embedsed som degn i Hillers lev-Kåstrup 1795, død 1805, begravet 18.8., 47 år gl. 
(se ved beskrivelse af degne i Hillers lev) 
 
Øvrige forhenværende degne i Hillerslev 
beskrevet i Historisk årbog for Thisted Amt 1912: 
1. 1637 var Christen Pedersen, løbedegn i Hillerslev, 20 år. gl., han var discipel i Thisted Latinskole. 
 
2. Jens Larsen (Hundborg), sognedegn i Hillerslev-Kåstrup 1699-1712. Derefter degn i Hunstrup/Østrild 1712-1726. 
    ~Mette Sofie Pedersdt. Agerholm, dt. af præsten Christen Pedersen Agerholm i Hunstrup/Østrild. 
    Der kendes 3 sønner og 1 dt. 
    |-Ane født 1701 † 1702 
    |-Ole Jensen Hillerslev, født 1704. blev degn i Hunstrup/Østrild efter sin fars død 
    |-Lars, der døde før sin far 
    |-Christen Jensen Agerholm, født 1706. Student 1726 fra Thisted skole, degn i Søndbjerg 1729, theologisk kandidat 1736 og senere sognekapellan i Vrå, Emb og Serritslev i 
Vendsyssel, † der 1745. 
“Degnen Larsens embedstid i Hillers lev står i stridens tegn. Præsten i Hillerslev, hr. Peder Nielsen, var bror til den berygtede bondeplager P.N. Moldrup til Vestervig Kloster og 
præsten synes heller ikke at have været nogen fredsommelig mnd. Den første strid mellem præsten og degnen i Hillerslev omtales i biskop Bircherods dagbog for 1706. Biskoppen 
kom til Hillerslev på vis itats den 24de juni 1706, og ved denne lejlighed skrev han i s in dagbog:”Da jeg adsprutgte Præsten og Almuen efter Skik go Brug om Tilstanden, måtte jeg 
ugerne høre mange beskyldninger, som Hr. Peder fremførte for Degnen og hans Genstridighed, enddog intet deraf blev bevist, da Meningheden syntes at holde mere Degnens  end 
Præstens Parti” 
Denne gang synes det ikke, at præsten f ik dengen idømt nogen straf men dermed var sagen ikke forbi. Degnen lagde sag mod præsten og førte tingsvidner for, at præstens anklage 
var ugrundet, men præsten ville for enhver pris have degnen straffet og derfor - skriver Biskop Birchrod senenere i s in dagbog - “ankom den 9de September 1706 et Bud til mig fra 
Hr. Peder Nielsen i Hillers lev med et stort og skriftligt Klagemål over hans Degns vedvarende Opsætsighed, idet han havde nyligen ladet føre Tingsviner imod bemeldte Hr. Peder 
for at tilintetgøre, som var over ham fremført, så at Præsten derudover var forårsaget til at føre Modbevis, men” - føjer biskoppen til på latin “Præstens Grunde synes ikke at være 
synderlig vægtige.” - Heller ike denne klage førte til, at præsten fik svalet s in hævntørst overfor Jens Larsen, så man skulle synes, at han engang skulle blive træt, men i året 1712 
forsøger præsten attet på at komme degnen til livs og fik ham anklaget for en provsteret. Sagen fylder mange tætskrevne sider i den gejstlige retsprotokol, men skriften er gnidret og 
yderst vanskelig at læse. Så meget har jeg dog fået ud af protokollen, at det var grove veskyldninger, som præsten fremførte mod den stakkels deg: opsæts ighed, forsømmelse af hans 
embedspligter, uordentligt levned o.s.v., men den 20 sept. 1712 blev sagen forligt og ganske ophævet og det formedelst degnekaldets skifte mellem Jens Larsen af Hillers lev og 
Peder Winther af Østrild 
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3. Peder Fransen Winther - degn i Hunstrup/ Østr ild 1709-1712, i Hillers lev-Kåstrup 1712-1731.  
Peder Fransen Winther var født o. 1681 og blev student fra Ålborg skole 1704, degn i Østr ild 1709, hvilket år han aflagde embedsed hos biskoppen. 1712 byttede han embede med 
Jens Larsen af Hillers lev. 1713 klagede de to degne i fællesskab ober deres boligers brøstfældighed.  
Peder Fransen Winther var ~med Karen Bernsdatter og hendes rappe mundtøj var ikke uden skyld i, at præsten, Hr. Peder Nielsen, omsider var så heldig at få straffedom over en 
degn. Af Hillerslev Herreds gejstlige justitsprotokol ses, at i året 1725 lagde præsten i Hillers lev sag mod degne Peder Winther og dennes hustru. Degnen skulle have forset sig ved 
forsømmelse af ungdommens undervisning, fredsklokkens ringning, uærbødighed mod sin sognepræst, særdeles ved alteret, så vel drukkenskab og andet uanstændigt.- væsentlig de 
samme klagepunkter, som præsten i sin tid havede fremsat overfor degnen Jens Larsen. Degnenes hustru anklagedes for “den ulyd med råben og buldren, hun stedse for retten har 
gjort og endnu gør og tillige for sit foragtelige og usømmelige forholdog mundalarm mod sognepræsten Hr. Peder Nielsen. - Winther blev af den gejstlige ret dømt til at betale 3 rdl. i 
bøde til fattige præsteenker, og hans hustru skulle bøde 2 rdl. Desuden skulle præsten have 5 rdl. i godtgørelse for sagens omkostninger. 
Peder Winther døde og blev begravet den 22de juli 1731, 50 år gl. Hans fjende, præsten Peder Nielsen var død 3 sår i forvejn 
 
4. Niels Jensen Smidt - sognedegn 1731-1748.- “Smidt var “latinsk degn, men jeg har ike kunnet f inde hans navn i univers itetets matriler. I edprotokollen har han indført s it navn 
som Nicolaus Janides Smif. Præs ten Bone i Hillersle, en søstersøn af fornævnte Peder Nielsen, giver året 1739 Smidt et godt skuldsmål og skriver om ham: Degnen, Niels Jensen 
Smidt, fører et skikkeligt levned og med f lid forretter sit embede, har ikken mådelig stueværelse, men dagligt levebrød til nødtørftighed. Derimod skriver provsten Rubech Humble, 
Hunstrup om ham 1742. Degnen har den behøvende frygt, som holder ham i den tømmed, at han er en god degn. Er tillige skoleholder. Hvad meningen er med denn uforskammede 
skrivemåde, er ikke godt at vide. En myndig hovenhed lyser ud mellem linierne. Hvis der i det hele taget er nogen mening i provstens skudsmål, ser det ud, som om det kun var 
frygten for de overordnede, der tvang degnen at holde sig i skinnet., men når Smidt er en god degn, har provsten ingen ret til at kaste smuds på hans rygte, eller at tiltro ham slette 
hens igter. Det kan også være ef af tidens skruede og kantede udtryksmåder, som den tids personer ofte brugte. I så fald betyder det ingen ting. 
Degnen Smidt synes at have været gift 2 gange. Først med Karen Andersdatter, og med hende havde han 
|- Anders Pedersen, født 1734 
|-Jens 1736-1738.  
|-Inger fol. 1737 
Hans 2. hustru hed Karen Brøndlund, som overlevede ham i 9 år og døde 1757, 60 år gl. - muligvis er Karen Andersdt. og Karen Brøndlund een og samme person. 
Smidt skrev en dårlig og utydelig håndskrivt. Han døde 1748, 51 år, 3 uger og 2 dg. gl.  
 
5. Christen Mikael Winther - se under matriklen  
 
6. Jens Hesselberg aflagde embedsed som degn i Hillerslev-Kåstrup 1795, død 1805, begravet 18.8., 47 år gl. 
 
7. Mads Sørensen, var først degn i Sennels 1801-1805, derefter sognedegn i Hillers lev 1805, hvor han døde 1838 
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~Marie Katrine Hoppe, død 1838 
|-Birgitte Katrine, blev ~skolelærer Christen Pedersen, Erslev, Mors 
|-Ingeborg Kirstine ~gmd. Niels Thøgersen, Nørby, Hillers lev. 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, en gård 
Mads Sørensen, 63 år, degn 
~Marie Katrine Hoppe, 64 år 
Karen Marie Sørensdt., 60 år, enke, degnens søster 
Else Katrine Andersdt., 22 år, tjenestefolk 
Kirstine Sørensdt., 15 år, tjenestefolk 
Mads Nielsen Nørby, 6 år, plejebarn i søns sted 
Andreas Grønlund, 25 år, ugift, skolelærer  
 
Degnekaldet, matrikel no 2a i Hillerslev 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 62: 
Tilhører degnekaldet og derfor ingen skøder - fol. 46 solgt hk 1.0.1.½, fol. 8,hk 0.2.2.2¼.  
bor her? 
Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
Parmo Carl Petersen, 60 år, født i Kolding, cand philos. kirkesanger og skolelærer 
~Marie Kirstine Ferslev, 47 år, født i Hjortsvang 
|-Parmine Karoline Petersen, 24 år, født i København 
|-Parmo Carl Petersen, 15 år, født i København 
|-Kristiane Frederikke Petersen, 10 år, født i København 
|-Hartvigia Laurentine Petersen, 7 år, født i V. Hvidbjerg, Thyholm 
 
Folketælling 1860, skolen: 
Jens Christian Christensen 36 år, født i Vigsø~(Vesløs?), skolelærer 
 ~Anne Marie Andersdt. Tilsted, 38 år, født i Skinnerup 
|-Bodil Elsine Christensen, 11 år, født i Jerslev, Hjørring amt 
|-Kirstine Marie Christensen, 9år, født samme sted 
|-Johanne Christensen, 6 år, født samme sted 
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|-Andrea Petrea Christensen 4 år, født samme sted 
|-Ludvig Christian Mûller Christensen 
ved folketælling Hillerslev 1880 var datteren Andrea hjemme, tillige med sønnen 
|-Frederik Christian Christensen, 15 år, født i sognet 
Ved folketælling 1890 tælles familien under Ll. Hillerslev, Anne Marie Tilsted er nu enke, sønnen Frederik bor hos hende i huset 
 
Realregister 1870, fol. 16, matr ikel no 2a St. Hillers lev, hartkornet er nu 1.0.0.¼, der ved resolution 1906 nedsættes til 0.7.3. 1¾, hvorfra der frasælges matrikel no 2k og l og tilkøbes 
Ll. Hillerslev no 1r og 1s 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Peder Bliksted Christensen, 31 år, født i Lild, skolelærer 
~Inger Bertelsen, 35 år, født i Tømmerby 
|-Antonette Martine Bliksted Christensen, 8 år, født i Hjardemål 
|-Marianne Bliksted Christensen, 7 år, født i Hjardemål 
Ida Sofie Andrea Andersen, 21 år, født i Åsted, Hjørring amt., tjenestepige 
 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 2a,1. familie, Hillerslev skole 
Lars Christensen, født 1872 i Thisted, ankom til sognet 1878 fra Hjortdal, lærer 
~Margrethe Luise Christensen, født 1876 i Nors 
Helga Sørensen, født 1906 i Hillerslev 
Anna Sørensen, født 1905 i Hillerslev  
Gustav Sørensen, født 1908 i Hillerslev 
Ingeborg Sørensen, født 1909 i Hillerslev 
Samme folketælling, matr. 2a, 2. familie: 
Else Marie Hansen, født 1885 i Ådum, Ringkøbeng amt, ugift, ankom til sognet 1908 fra Løgstør, lærer ved Hillerslev skole 
Inga Håhr Hansen, født 1904, Jelling, Vejle amt, ankom 1920 fra Horne, slægtning 
 
St. Hillerslev, matrikel no 2b 
Realregister 1845-1970: fol. 17, hartkorn 0.0.1.¾, heraf solgt no 2h, 2½ album- 
 
1903 skøde J. P. Pedersen i Kjelstrup, lærer, no 2b - sælger sognerådet (lærerembedet) ( se Kjelstrup 13a) 
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1909 skøde Enevold Vilhelm Pedersen, samme ejendom, fra s in far J. P. Pedersen med betinget udbetaling til J. P. Pedersens hustr Rasmine Henriette Amalie Frederikke, født 
  Jacobsen 
1911 skøde Anders Christian Pedersen, samme ejendom 
 
1912 skøde Jens Poulsen Penderup Christensen, samme ejendom 
 
St. Hillerslev, matrikel no 2c 
Realregister 1845-70 fol. 18 
1890 skøde Peder Christian Bonnerup, no 2c St. Hillerslev, hk 0.0.1.2½, fra skolelærerembedet i Kåstrup 
 
1912 skøde Lars Christian Pedersen, samme ejendom 
 
1918 skøde Anders Jensen i Vigsø, samme ejendom 
overført til Vigsø register 
 
St. Hillerslev, matrikel no 2d 
Realregister 1850-70 fol. 19, no 2d hartkorn 0.2.1.2¼ ( udstykket 1958 til 0.2.2.2¾, frasolgt 1967 2p 0.2.2.¼) og 31c 2 album, (solgt ¾ albumfol. 177) 
 
1889 skøde Hans Peter Mikkelsen, no 2d, fra Jens Christian Nielsen 
1891 skøde do., no 31c, 
Folketælling St. Hillerslev 1890 
Hans Peter Mikkelsen, 27 år, født i Hillerslev, husmand 
~Bente Jensen, 29 år, født i Hillerslev 
|-Christian Nikolaj Mikkelsen, 2 år, født i Hillerslev  
Folketælling Hillerslev 1921 - landbrug, matr. 2d 
Hans P. Mikkelsen, født 1862 i Hillerslev 
~Bente Jensen, født 1866 i Hillerslev 
|-Marie K Mikkelsen, født 1891 i Hillerslev 
|-Harald Mikkelsen, født 1914 i Hillerslev 
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1923 skøde Martin Marinus Thomsen, no 2d, 31c 
 
St. Hillerslev, matrikel no 2f m.fl. 
Realregister 1846-1970 fol. 1020, matrikel St. Hillers lev 1k hartkorn 0.1.0.2 (1o, 1t frasolgt)., 2f 0.1.2.1., Kjelstrup 18c 2¾ album, 6t Jensbygård 1 alb (solgt) 
 
1915 skøde Jens Chr. Skåning Ll. Hillers lev 1k, St. Hillerslev 2f, Kjelstrup 18c - fra amtsrådet 
 
1923 skøde Chr. Nordentoft, 1k, 2f 
 
1925 skøde Niels Nielsen, samme ejendom 
 
1931 skøde Magnus Magnussen, 2f, 1 k - se også anden ejendom 
 
1946 skøde Chr. Neergård Gregersen 2f, 1 k, 6t 
 
1954 skøde Ejnar Nørgård Gregersen, samme ejendom 
nyt tingbogsblad 1974 2f St. Hillers lev 
 
St. Hillerslev matrikel no 2i 
Realregister 1846-1970 fol. 286, matr. 2i ½ album, reguleret 1947 1 album 
 
1924 skøde Emil Ferdinand Bloch no 2i - fra Christen Nordentoft 
 
1934 skøde Jens Marinus Berg 
 
1946 skøde Anders Peter Andersen, skomager 
 
St. Hillerslev, matrikel no 2’l 
Realregister 1945-70 fol. 20, hartkorn 0.0.1.½. (udgår af matr. 1960 
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1942 skøde Åge Kortegård Andersen (se også Kjelstrup) 
 
1949 skøde Peder Pedersen Kappelgård 
 
St. Hillerslev, matrikel no 2m 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1050 hartkorn 1¼ album 
 
1958 skøde Laurits Chr. Christensen, 2m, fra Chr. Neergård Gregersen 
 
1949 skøde Johannes Christensen, søn.  
nyt blad tingbog 1972, 2m  
 
Et boel i St. Hillerslev gl. matr ikel no 37, ny matr. no 3 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 1.0., ejer udlagt fra Mariager Kloster til Albert Eriksen i Viborg, bruger Anders Bertelsen 
matrikel 1664, hartkorn 1.0., ejer Albert Eriksen i Viborg- nu Kaptajn Bartholemæus, bruger Anders Bertelsen 
matrikel 1688 no 37, hartkorn 1.1.2.0., ejer Major Riter, før hartorn 1.0., bruger Christen Ibsen 
matrikel 1688b no 37, hartkorn 1.1.2.0., ejer Ole Nielsen, bruger nu Christen Iversen Krog ( Jensen? 
matrikel 1688c no 37, hartkorn 1.1.2.0., ejer Jens Bone, bruger Christen Krog 
Strøgods 1778: ejer Hillerslev skole, hartkorn 1.1.2.0., bruger Peder Larsen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 17, hartkorn 1.1.2.0., ejer Hillers lev skole, bruger Peder Skomager  
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 1.1.2.0., ny matrikel no 3, ejer og bruger Peder Sjælland - nu Christen Christensen Kjærgård 
 
matr. 1661 Anders Bertelsen † før 1675 
hypotese ~Birgitte Madsdt. - se nedenfor 11 
 
før 1684 Christen Ibsen på Gade i St. Hillers lev 44 St.Hill  Tingbog 1674-1691  far Jep Christesen 
  ~Birgitte Madsdt.† 1689, 78 år gl., barnløs  Tingbog 1684,1689 
  ~Karen Pedersdt. 60 Ll. Hill  Tingbog 1691 
 Unge Christen Ibsen er værge for Anne Jensdt., dt. af Jens Christensen og Maren Pedersdt., der boede og døde i Hillerslev, hendes værge havde hidtil været 
sl. Anders Bertelsen i Hill. Christen Ibsen tilbyder nu arven til hendes frænder Lars Jensen, Vogn Bertelsen, Niels Bertelsen og Niels Jensen denne arv ( gård no 24), da Anne Jensdt. 
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er skrøbelig og ikke kan fortjene s it brød. 
Tingbog 1684, Peder Madsen i St. Hillers lev får afkald på arv efter sin sl. hustru Johanne Madsdt. fra hendes bror Søren Madsen i Stagstrup og fra hendes søster Birgitte Madsdatters 
mand Christen Ibsen på Gade i St. Hillers lev.  
Tingbog 1689 Christen Ibsen begærer afkald fra sin sl. kone, Birgitte Madsdatters brødre Hr. Knud Madsen i Rakkeby på Mors og Søren Madsen i Stagstrup. 
Det ser ud til at Christen Ibsen f lytter til gård no 1, nævnt der matr. 1688b. 
 
matr. 1688b Christen Iversen Krog (Jensen?  
  ~Maren Pedersdt. ~1706 83 St. Hill.    far P Bertelsen 
 
før 1778 Peder Larsen Skomager 
  ~Maren Christensdt.   
folketælling St. Hillerslev 1787, 6. fm. 
Peder Skomager, 59 år, i 2. ægt. - bonde og gårdbeboer 
~Maren Christensdt., 39 år, i 1. ægt. 
|-Lars Pedersen, 6 år 
|-Kirsten Pedersdt., 6 år 
|-Karen Pedersdt., 5 år 
herudover som inderste Anne Hvas, 45 år. ug. 
hendes uæ. dt. Anne, 12 år. 
Ved folketææingen 1801, 8. fm. bor parret med tvillingebørnene Lars og Kirsten og 
|-Niels Pedersen, 13 år 
Anne Hvas bor stadig  til huse, nu uden hendes datter 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 20, hk. 1.1.2.0. som er solgt fol. 184 - alt solgt. 
 Peder Larsen Skomagers enke, fæstebonde til Hillerslev skole 
1788 panteobl. Peder Larsen Skomager 1. pr. i hk. 2 skp., som er kongekorntiende til hans iboende gård. 
1804 skøde til Peder Larsen Skomagers enke på tiende “til hendes ejendom” hk. 1.1.2.0., sælger A. Sørensen til Irup 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 184, gl. hk. 1.1.2.0. nye hk. 1.3.1.¼ 
 
1826 skøde Peder Pedersen Sjælland, hk. 1.1.2.0., fra medlemmerne af kommiss ionen for fattig og skolevæsen på det såkaldte Moldinske Royalsted ? 
udat. skifte e. do., adkomst for enken Anne Sørensdt., hk. 1.1.2.0. 
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1827 attest Christen Christensen Kjærgård er gift med enken  
Folketælling 1834 og 1845 - se matr. 18a 
1857 skifte Christen Christensen Kjærgård, læst som s ikkerhed for børns arv.  
note nye hk. 1.3.1.¼, heraf solgt fol. 32, 0 0.0.1.2¾ og fol. 31 0.6.1.¼ - rest 0.4.2.¼ som er forenet med det på fol. 38 anførte.(= matr. 18a 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 3c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 320 (nyt reg. fol. 23) 
 
1848 skøde Peder Christian Andersen, parcel matr. no 3c af sælger Christen Christen Kjærgårds gård, nye hk. 0.0.1.2¾ 
1876 skifte Karen Pedersdts adkomst., enke i uskiftet bo. 
(folketælling 1834, 1845, se matrikel no 36) 
 
1876 skøde Jens Bak Christensen, samme hus, fra enken Karen Pedersdt 
. 
1877 skøde Jens Jensby Pedersen, sm. hus 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Jens Jensby Pedersen, 24 år, født i sognet, daglejer 
~Maren Bisgård Larsen, 28 år, født i sognet 
|-Maren Pedersen, 2 år, født i sognet 
 
1882 skøde Christian Peder Andersen, samme hus  
Realregister 1845-1970, fol. 23, huset 3c hk. 0.0.1.2¾ ( 3d ½ album solgt fol. 50, 3g 1 album, solgt 1913, 3h 2 album solgt 1942) 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christian Peder Andersen, 64 år, født i Hillerslev arbejdsmand 
~Karen Christoffersen, 33 år, født i Torslev 
Folketælling Hillerslev 1921, matr- 3c 
Karen Christoffersen, enke, født 1857 i Torslev, Hjørring amt 1877 derf ra her til sognet, aldersrentenyder 
Samme folketælling, under udleje i matr. 3c: 
Anne Birgitte Madsen, enke, født 1857 i Rær/Vigsø, aldersrentenyder 
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1922 adkomst arvinger efter enken Karen Andersen født Christoffersen, 3c 
 
1922 skøde Peder Gregersen, fra arvingerne , 3c  
 
1931 skøde Maren Søndergård Kanstrup født Larsen, 3c 
 
1950 skøde Nikolaj Madsen, 3c 
 
1967 skøde Poul Overgård Andersen, sygehusportør, 3c  
 
Hus i St. Hillerslev, matrikel no 3h 
Realregister 1846-1970, fol. 274, matrikel no 3h, hartkorn 2 album 
1918 lejek. Anne Marie Madsen på jord af 3c i 49 år + skøde på det påliggende hus - fra Karen Christoffersen - se også matr. no 8e 
 
1932 skøde Jens Svalgård Pedersen, samme hus 
 
1935 skøde Jacob Pedersen, samme hus 
 
1936 skøde Carl Lynge 
 
1937 skøde Thomas Sloth, brøndgraver, samme hus  
1942 skøde do.,3h 
 
1951 skøde Arne Tollboll, kontrolass istent, 3h 
 
1952 skøde Thomas Pedersen, Silstrup, 3h 
 
1952 skøde Thomas Thomsen Bojer, 3h 
 
1958 skøde Thorvald Jensen. 3h 
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1963 skøde Arnold Elgård Pedersen, 3h 
 
1963 skøde Anker M. Christensen 
ny tingbog blad 3h 
 
St. Hillerslev, en gård, gl. matrikel no 25, St. Kjeltoft  ny matrikel no 4a  
matr ikel 1664 hartkorn 4.4., ejer Mette Lykke, bruger Christen Tr? 
matrikel 1688 no 25, hartkorn 3.3.1.0., ejer Mette Lykke, før hartkorn 4.4., bruger Niels Jensen 
jordebog 1691, Nørtorp, hartkorn 3.3.1.0. bruger Niels Jensen  
matr ikel 1688b no 25, hartkorn 3.3.1.0., ejer von Pagelsen, bruger nu Thøger Nielsen 
matrikel 1688c no 25, hartkorn 3.3.1.0., ejer Nørtorp, bruger Thøger Nielsen Kjeltoft 
jordebog 1749, Nørtorp, hartkorn 3.3.1.0., bruger Mikkel Carstensen 
Strøgods 1778, no 25 hartkorn 3.3.1.0. selvejer Peder Krog 
hartkornsspecif ikation. 1789 no 24, hartkorn 3.3.1.0., selvejer Peder Krog 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 3.7.1.2 5/6. ny matrikel no 4 hartkorn 3.4.0.1.ejer degnen Sørensen, forandret: Niels Thøgersen hk. 3.3.1.0., ny 4a 3.1.2.0., Simon Jensen hk  
0.3.3.1 ny no 4b hk 0.2.0.2½, Niels Pallesen i Skinnerup 0.0.1.1½ ny no 4c hk 2¾ album, Peder Thøgersen i Skovsted 2/3 album ny no 4d hk 1 album. 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.0.2.2., ny matrikel no 50, hartkorn 0.1.0.1¾, ejer og bruger Mads Sørensen - nu Niels Thøgersen 
 
matr.1664 Christen? 
 
matr.1688 Niels Jensen i Kjeltoft † 1701 12  Tingbog 1668ff 
  ~Inger Thøgersdt.  Kjelstrup  do  far T Nielsen 
  |-Tøger Nielsen, her i gården 69 
  |-Anders Nielsen 66 
  |-Niels Nielsen, Hillers lev 78 
  |-Jens Nielsen Kjeltoft/Balle,69 
      Skovsted~Karen Sørensdt. 
1668 giver Niels Jensen i Kjeltoft afkald til Christen Thøgersen i Kjelstrup, på sin hustru Inger Thøgersdatters vegne på arv e. hendes forældre Thøger Nielsen og Else Nielsdt. i 
Kjelstrup. 1671 begærer Karen Kjeldsdt., sl. Peder Christensen Febbersted i Nørby, Tved afkald fra Niels Jensen, tilforn i Store Kjeltoft, nu i Gørding sogn, for arv efter Peder 
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Christensen Febbersteds ½ bo.  
 
matr. 1688b Thøger Nielsen Kjeltoft  Nørtorp 1731/63 
  ~? Pedersdt.   Nørtorp1731/63 
  |-Christen Thøgersen 09 
  |-Anders Thøgersen 12 
  |-Niels Thøgersen 15 
  e. Sidsel Andersdt.   Nørtorp 1735/96 
  |-Inger Thøgersdt. 19 
                
  |-Maren Thøgersdt.† 1755~Christen 21 
           Christensen Krog, Kåstrup 
  |-Karen Thøgersdt.~Peder Pedersen 25 
                St. Hillers lev 
  |-Anders Thøgersen, Brund,~Anne 29 
                Pedersdt.  
 
1731  Erik Christensen Kjeltoft 02 Skinn. Nørtorp 1743/204  fol. E Christensen 
  ~Sidsel Andersdt., ovenn. enke  Nørtorp 1735/96 
  |-Maren Eriksdt. (enkens steddt.) 33  
  e. Anne Marie Pedersdt. 09 Brund    fol. P. Jensen 
  |-Sidsel Eriksdt.~Anders Nielsen Krog 37 
  |-Maren Eriksdt. 43 
Sidsel Andersdt. var bror til Christen Andersen i St. Hillers lev 
 
Før 1749 Mikkel Carstensen 
 
Før 1778 Peder Nielsen Krog 30 Hillerslev  U1773.1/166  far N Jensen Krog 
  ~Else Mikkelsdt. 45 her?? 
  |-Erik Pedersen 76 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

25 

  |-Else Marie Pedersdt. 78 
  |-Maren Pedersdt. 80 
  |-Niels Christian Pedersen 91 
folketælling 1787, St. Hillerslev, 21. fm. 
Peder Krog, 58 år, bonde og gårdbeboer 30 St.Hill. 
~Else Mikkelsdt., 42 år, begge i 1. ægteskab 
|-Erik Pedersen, 11 år 
|-Else Marie Pedersdt., 9 år 
Maren Pedersdt., 7 år 
herudover 1 tjenestekarl og pige, Lars Jensen 30 år, Kirsten Jensdt. 22 år. 
Ved folketælling 1801, 23 fm. bor parret i gården med sønnen Erik og endnu en søn 
|-Niels Christian Pedersen 10 år. og 
tjenestepige Benned Nielsdt., 23 år. 
Ejerliste, if lg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 10.( nyt register fol. 24) 
anm. Peder Nielsen Krog skal have købt hartkornet af Jørgen Myg (?) (Nørtorp) 1774- se justitsprotokol for herværende fol. 508. 1804 oprettet selvejertestamente til søn Erik 
Pedersen - fol. 251 solgt hk. 0.3.3.1. 
1808 påtegning på selvejerteskamente 14.2. 1804 at Peder Nielsen Krogh overdrager til s in søn Erik Pedersen, efter sin død, hk. 3.6. 
1803 skøde Peder Nielsen Krog hk. 0.3. fra forvalter Christen Overgård 
1806 skøde do, parc el no 14 2/3 album, parcel no 15 hk. 0.0.1.1½ - fra kbm. Jens Larsen 
 
1804 adk Erik Pedersens adkomst til gården Kjeldtoft hk. 3.3.1.0. ifl. testamente 
=Erik Pedersen Krogh  HH1822/3 
Else Christensdt. 56 år, Erik Krogs enke  HH1830/434 
Erik Krogs søn Jens  HH1814/453 
1838 attest adkomst for Niels Christian Pedersen Krog og Erik Pedersen Krog til parcellerne no 14 og 15 
 
1828 skøde Degnen (Mads) Sørensen, auktionsrettens skøde på gården Kjeldtoft hk. 3.3.1.0. og parcellerne 14 og 15 ( anm. adkomst mgl.) 
 = Mads Sørensen - se under degne + matr. no 67 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, en gård 
Mads Sørensen, 63 år, degn 
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~Marie Katrine Hoppe, 64 år 
Karen Marie Sørensdt., 60 år, enke, degnens søster 
Else Katrine Andersdt., 22 år, tjenestefolk 
Kirstine Sørensdt., 15 år, tjenestefolk 
Mads Nielsen Nørby, 6 år, plejebarn i søns sted 
Andreas Grønlund, 25 år, ugift, skolelærer  
 
1835 skøde Niels Thøgersen Nørby, gården Kjeldtoft 3.3.1.0.. - solgt: 0.3.0.1¾ og 0.2.2.1. 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, en gård 
Niels Thøgersen, 40 år, gårdmand 
~Ingeborg Sørensen, 28 år 
|-Karen Nielsdt. 5 år 
Karen Sørensdt. Møller, 17 år, tjenestepige 
folketælling Hillerslev 1845 en gård 
Niels Thøgersen Nørby, gårdmand og sognefoged 94 Tved 
~Ingeborg Kirstine Sørensen.(Madsdt.?) 06 i sognet 
|-Mads Nielsen  27 her 
|-Karen Hemmer Nielsdt. 30 
|-Frands Christian Nielsen 34 
|-Niels Christian Nielsen 37 
|-Bente Katrine Nielsdt. 40 
|-Kirsten Marie Nielsdt. 42 
1838 attest som adkomst for Christen Pedersen og Niels Thøgersen Nørby på foranmeldte parceller no 14 og 15 
fol. 10 fortsat fol. 375: 
 
1859 skøde Frands Christian Nielsen, gården Kjeldtoft, matr. no 4a hk. 2.2.2.2¾, 4f 0.1.0.2½. samt en hus lod i Hillerslev, gl. hk. 2 alb. og en toft “Trintoft” gl. hk. 2 fjk., nu ny 
matr. no 50 hk. 0.1.0.1¾, Desuden besætning m.v. og aftægt til sælger, hans far Niels Thøgersen Nørby og hustru Ingeborg Kirstine Sørensdt. og 3 børn indtil deres 16. år. 
folketælling, Hillerslev 1860, 5. fm. en gård 
Frands Nielsen Nørby, 26 år, ugift, født her, gårdejer 
Niels Thøgersen Nørby, 67 år, , ejerens far 
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~Ingeborg Kirstine Sørensdt.,54 
|-Niels Christian Nielsen Nørby, murer 
|-Bente Katrine Nielsen, 20 år 
|-Jensine Georgine Nielsen, 15 år 
|-Kirsten Marie Nielsen 18 år 
|-Marie Nielsen, 12 år 
|-Peder Lundegård Nielsen 4 år 
Realregister 1845-1970 fol. 24, . no 4a hk. 2.1.2.1. if lg. resolution 1866,( 4i hk. 0.0.1.1½ solgt fol. 275,)- 1918 = 4a 1.7.3.1¾ (solgt no 4o 0.1.0.2¾, 4b 1¾ alb., 4g 0.0.1.¾) 
1930: = et landbug: matr. 4a St. Hillerslev samt 3b i Korsø. Overført 1967 til register Korsø i Hjardemål. 
1859 skøde Frands Christian Nielsen, gården Kjeldtoft med jorder 4a hk. 2.2.2.2¾, 4b 0.0.1.21 ( se dog ovenfor) 
1872 lejekontrakt til do, det vesterste engskifte af matr. 27a ( udslettet 1918) 
 
1878 skøde Anders Kloster Andersen, gården 4a, 4i, lejeret eng. 
Folketælling 1880, Hillerslev, en gård 
Anders Kloster Andersen 26 år, født i Nors 
~Marie Larsen, 22 år, født i Nors 
Poul Pedersen, 22 år, født i Hjardemål, tjenestekarl. 
Folketælling St. Hillerslev 1890 en gård 
Anders Kloster Andersen, 37 år, født i Nors, gårdejer 
~Maren Larsen, 32 år, født i Nors 
|-Jens Frøkjær Andersen, 7 år, født i Hillerslev 
|-Antomine Andersen, 4 år, født i Hillerslev 
|-Else Frøkjær Andersen 2 år, født i Hillerslev 
 
1905 skøde Christen Knudsen Christiansen, samme ejendom 
 
1905 skøde Mogens Christian Andersen, samme ejendom 
 
1912 skøde Niels Christian Sørensen, samme ejendom, mageskifteskøde 
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1913 skøde Lars Christian Brogård, samme ejendom 
 
1917 skøde Peder Christian Andersen, samme ejendom 
 
1918 skøde Knud Christensen 4a med bygninger 
 
1919 skøde Jens Nielsen, samme ejendom 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 4a 
Jens Nielsen, født 1882 i Vust, ankom 1919 derfra, landmand 
~Marianne Nielsen, født 1883 i Vust 
|-Adolf Nielsen, født 1907 i Mandstrup, 1919 fra Vust 
~-Hartvig Nielsen, født 1908 i Mandstrup, 1919 fra Vust 
|-Andrea Nielsen, født 1912 i Mandstrup, 1919 fra Vust 
|-Alma Nielsen, født 1914 i Mandsrrup, 1919 fra Vust 
|-pige, født 1921 i Hillerslev 
 
1929 skøde Christen Christensen 
1931 skifte  i dødsboet efter Christen Christensen, adkomst for forældrene Peder Christensen og Anne Marie Christensen 4a. 
 
1931 skøde Anders Viktor Sørensen 
 
St. Hillerslev, ny matrikel no 4b 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.3.0.1¾, ny matrikel no 13b hk. 0.4.0.¾. ejer og bruger Anders Rask, nu Peder Christensen Nørgård 
hartkornsekstrakt 1820/39, matr ikel no 4b gl. hartkorn 0.3.3.1., ny hartkorn 0.2.0.2½                    
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 251 
 
1818 skøde Anders Christensen, husmand,  parcel no 2 hk. 0.3.0.1¾ - skal bebygges- sælger Niels Larsen Dalgård og Christen Christensen 
1824 skifte Anders Christensen Rask af Hillerslev,  hk 0.3.1.2¾ (ny 13b) og 0.3.3.1(ny 4b) af Eriks Krogs gård (0.3.0.1¾ solgt 1831 af Anders Sørensen) 
    HH1824, enken Karen Marie Larsdt. 
1833 skøde Anders Christensen Rask (fejl for Anders Sørensen?), ejendommen, der forhen har tilhørt Erik Pedersen Krog, parcel hk. 0.3.3.1. auktionnsskøde ( fra fol. 10) 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

29 

 
1831 skøde Simon Jensen, parcel 0.3.3.1. - sælger Anders Sørensen! 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Simon Jensen, 33 år, husmand 
~Maren Jensdt., 32 år 
|-Anne Marie Larsdt., 9 år 
|-Jens Simonsen 6 år 
|-Maren Simonsdt., 4 år 
Folketælling St, Hillerslev 1845, et hus 
Simon Jensen Svingel, 44 år, født i Sejerslev på Mors, husmand og murermester 
~Maren Jensdt., 41 år, født i Vestervig 
|-Maren Simonsdt. Svingel, 15 år, født i sognet 
|-Else Simonsen Svingel, 8 år, født i sognet 
|-Johanne Simonsen Svingel 4 år, født i sognet 
1849 adkomst Maren Jensdt., enke efter Simon Jensen, 0.3.3.1., ny matr. no 4b hk. 0.2.2.½ 
 
1856 adk. Christen Mikkelsen ~med Maren Jensdt.  
1856 skøde Christen Mikkelsen Bak, parcel 6u, 1 album- forenes m 4b - sælger Peder Christensen Smed af Jensbygård 
1859 testam oprettet af Christen Mikkelsen Bak, adkomst for enke Maren Jensdt., til hus no 4b Hillerslev, parcel 6u af Jensbygård ( solgt fol. 234), 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Maren Jensdt., 56 år, enke, født i Vestervig, husmandsenke 
Simon Svingel, 8 år, født i sognet, plejebarn 
 
1860 lejek Peder Knudgård fra Christen Mikkelsens enke Maren Jensdt. no 4b 0.2.2.½ 
1860 skøde Peder Knudgård Poulsen, huset 4b og parcel 6u af Jensbygård. ( 4b solgt fol. 386) se også matr. no 38 
1869 skøde do., parceller af Jensbygård: 6aq 0.0.1.¾, 6ar 0.0.1½ - fra Christen Vandet Christensen (solgt igen) 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 4e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 374 ( nyt register fol. 28) 
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1855 skøde Mads Nielsen, parcel fra Kjeltoft no 4e hk. 0.3.0.1¾ fra sin far Niels Thøgersen ( køber har pant i bygning) 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Mads Sørensen Nielsen, 32 år, født i sognet~, husmand 
~Karen Marie Mikkelsdt., 32 år, født i Sennels 
|-Kirsten Marie Madsen, 6 år, født i Sennels 
|-Ingeborg Madsen, 5 år, født i sognet 
|-Niels Madsen, 3 år, født i sognet 
1879 skøde do., parcel 10r i Kåstrup 2 alb., fra Peder Chrstian Christensen  
Ved folketælling 1880, Hillerslev, bor parret med sønnen 
|-Christen Madsen, 13 år, født i sognet 
Jens Hansen, 3 år, født i sognet, plejebarn 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Mads Nielsen Nørby, 61 år, født i Hillerslev, murer 
~Karen Marie Mikkelsen, 62 år, født i Sennels, vævæer 
|-Kirsten Marie Madsen, 35 år født i Sennels, daglejer i husgerning 
Jens Hansen, 13 år, født i Hillerslev, barn,  
Realregister 1845-1970 fol. 28, no 4e St. Hillerslev 0.3.0.1¾ - no 25f hk. 0.4.1.2¾ overført fol. 35 1949. 
1909 adkomst Karen Marie Mikkelsdt., iflg. skifte efte hendes mand Mads Nielsen 
 
1909 skøde Peder Christian Bunk, samme ejendom 
1919 skøde do., no 25f St. Hillerslev. 
Folketælling, Hillerslev 1921, matr. 5a 
Peder Chr. Bunk, født 1867 i Hillerslev, landbrug 
~Kirsten Bunk, født 1876 i Ydby 
|-Henrik Bunk, født 1911 i Hillerslev 
|-Anna Elisabeth Bunk, født 1913 i Hillerslev 
Nancy Margrethe Overgård, født 1906 i Krik, tyende 
Jørgen Christian Lukassen, født 1903 i Arup, tyende 
 
1948: en landbrugsejendom : no 4e,5a,14l,25f 
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fortsat fol. 35 matr. 5a m.fl. 
       
Et hus i St. Hillerlev, matrikel no 4f 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 244 ( nyt register fol. 29) 
 
1868 skøde Anders Christensen Harbo, matr. no 4f og 5o St. Hillerslev, og bygning på no 5o - sælger Frands Christian Nielsen 
 
1888 skøde Jens Roald Andersen, 4f hk. 0.0.2.1¾, 50 hk 0.1.0.1.¾ if lg. skifteatt. efter Anders Christensen Harbo og arvingers skøde til medarving 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Jens Roald Andersen 33 år, født i Nors, husejer 
Anton Andersen, 18 år, født i Nors, tjener sin bror 
Marie Kirstine Kjærulf, 23 år, født i Hunstrup, husbestyrerinde 
Dorthe Andersdt., 9 år født i Nors, plejebarn 
Søren Andersen, 23 år, født i Nors, daglejer 
Realregister 1845-1970 fol. 29. 
1895 skøde do., parcellen no 8o hk 0.0.2.1¾, 11h0.0.1.¾, 53b 0.0.1.2., 49 0.0.1.¾, - fra Peder Pedersen 
 
1896 adk. Anton Andersen, iflg. testamente, samme ejendom,  se også 19b,27g,30c) 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Anton Andersen, 28 år, født i Nors, husmand 
~Maren Kirstine Kjærulf, 33 år, født i Hunstrup 
|-Maren Kirstine Andersen, 1 år, født i Hillerslev 
1917 skøde do., slagter, 28c 0.1.3.1. ( frasolgt igen)- fra Lars Chr. Jensen Sunesen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 50 
Anton Andersen, født 1861 i Nors, derfra 1878, landmand 
~Maren Kristine Andersen, født 1856 i Hunstrup, ankom 1878 fra København 
|-Martha Andersen, født 1898 i Hillerslev, ugift 
 
1922 skøde Anders Mikkelsen, 4f, 50, 8o, 11h, 53b, 49. 
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1930 skøde Nikoline Johanne Gravgård født Gammelgård, samme ejendom som særeje - fra Anders Mikkelsen  
 
1933 skøde Boje Pedersen, 4f, 8o, 11h, 50a, 53b. - fogedudlægsskøde (50b 1 alb frasolgt, 50c ½ album frasolgt) 
 
1943 skøde A. P. Andersen, skomager 
 
1947 skøde Anders Hedegård, 4f med bygninger 
 
1947 skøde Martin Chr. Didriksen  ( 4y .0.0.1.¼ frasolgt 1958) 
 
1961 skøde Flemming Nørgård Jensen, 4f 
 
Et Hus i St. Hillerslev, matrikel no 4g 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 
 
1856 skøde Niels Christian Pedersen, en fra sælgeren Niels Thøgersens gård udskiftet parcel, matr. no 4g, hk. 0.2.2.1. 
 
1859 skøde Niels Andreas Jensen, huset no 4.g 
Folketælling St. Hillerslev 1880, et hus 
Niels Andreas Jensen, 46 år, født i Østrild, jordbruger 
~Mette Marie, 48 år, født i sognet 
|-Else Marie 14, år, født i sognet 
|-Jens Overgård, 7 år,  
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Niels Andreas Jensen, 56 år, født i Vesløs,  
~Mette Marie Jensen, 58 år, født i Hillerslev 
Realregister 1946-1970 fol. 30, 4g hk 0.2.0.2.  
1901 adk. Mette Marie Jensen, enken, samme ejendom + lejeret af jordstykke på 4b 
 
1902 skøde Christian Pedersen, samme ejendom og leje (4m  0.0.1.2½ solgt 1903) 
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Et hus i St. Hillerslev. matrikel no 4’l 
Ejerliste. skøde og panteregister 1823-46, fol. 472 
 
1877 skøde Anders Christoffersen, lod no 4’l i St. Hillerslev - bebygges som selvstændig ejendom. - sælger Mads Mikkelsen 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Anders Christofersen, 32 år, født i Torsted 
~Marie Jensen, 26 år, født i Thisted 
|-Maren Katrine Andersen, 1 år, født i sognet 
( familien flytter til Skovsted - se matr. 3d) 
 
1880 lejek. Niels Christensen Hørdum, et jordstykke ( obligation i huset 4’l.) - fra Anders Christoffersen 
 
1882 skøde Jørgen Christensen Sjælland, no 4’l, hus ¼ album - sælger Anders Christoffersen 
 
1883 skøde Niels Christian Jensen, samme ejendom 
 
1885 skøde Jens Chris tian Jensen, samme hus, 4’l - skal være bebygget som selvstændig ejendom 
 
Realregister 1846-1970 fol. 34, no  4’l,24g,4ab, 68 = landbrug 1930 
1890 skøde Niels Christian Jensen, 4’l  med bygninger - fogedudlægsskøde 
 
1896 skøde Julius Poulsen, samme ejendom - fogedudlægsskøde 
1912 adk. Abelone Pedersen, enken, igl. skifte 
 
1938 skøde Niels Christian Andersen, 4’l 
1938 skøde do., no 11’l, ½ album - fra Anders Kåstrup Nielsen ( overført andet sted) 
 
St. Hillerslev gl. matr ikel no 34, hk. 1.7.0.0.  ny matr. no 5 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 3.0., ejer Erik Quitson, bruger Peder Harbo 
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matrikel 1664, hartkorn 3.0., ejer Erik Quitson, bruger Peder Harbo 
matrikel 1688 no 34, hartkorn 1.7.0.0., ejer baron Chr. Juul, bruger Peder Harbo i et bol, nu Per Mortensen 
Ekstrakt, underlagt Ullerupgård af Christian Juul, efter skøde 1688  hartkorn 1.7., bruger Peder Mortensen 
matrikel 1688b no 34, ejer Envold Nielsen, bruger Peder Mortensen 
matrikel 1688c, ejer Nr. Ullerupgård, bruger Christen Sørensen 
Jordebog Nr. Ullerupgård 1756, hartkorn 1.7., bruger Peder Christensen 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, bruger af no 34, Peder Christensen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 13, hartkorn 1.7., ejer Ullerupgård, bruger Peder Christensen 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 2.3.3.1., ny matrikel no 5, ejer og bruger Jens Christensen Justesens enke 
 
matr. 1664 Peder Pedersen Harbo (ældste) 00  Tingbog 1666-86 
  ~Birgitte Jensdt. 01  do,1682 
  |-Peder Pedersen Harbo d. yngre, Nors 23  do 
  |-Christen Pedersen på Slot, Sennels    do 
  |-Helle Pedersdt.~Jep Nielsen, Hinding, Nors   do 
  |-Inger  Pedersdt.~Peder Thomsen, Skinnerup   do 
  |-Anne Pedersdt.~Lars Christensen,Peder  40 
          Christensen Bach, Skinnerup  
  |-....Pedersdt.~Peder Mortensen, her i gården  do,arvingerne giver afkald til Peder Mortensen 
  |-Jens Pedersen, St. Hillers lev, i gård no 31(ny no 9a)  do 1674, men ikke 1682 
  |-Maren Pedersdt.~Lars Jensen, St. Hill.  do 1682 
Tingbog 1682: Peder Pedersen Harbo har opladt 2 parter af s in påboende gård til Peder Mortensen 
do. Peder Mortensen i Hillerslev får på ældste Peder Harbos vegne afkald fra unge Peder Harbo i Nors, Christen Pedersen Slot i Sennels, Helle Pedersdt. ~Jep Nielsen i Hinding, 
Maren Pedersdt. ~Lars Jensen i Hillers lev. Inger Pedersdt. ~† Peder Thomsen i Skinnerup (v.sin søn Poul), Anne Pedersdt, ~Lars Christensen i Skinnerup, for arv efter deres far  
Peder Pedersen Harbo, deres far og morfar og efter deres mor og mormor Birgitte Jensdt., som begge bor i St. Hillerslev, som kunne tilfalde dem efter ægteparrets død. 
 
o.1682 Peder Mortensen  51 Hillerslev  U1723.1/14 Tingbog 1682-1701 
  ~? Pedersdt. (se ovenfor) 
  ~Else Mikkelsdt. 70 U1716.1/4 
  |-Peder Pedersen 96 
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  |-Christen Pedersen 01 
  |-Maren Pedersdt. 05 
  e. Maren Eriksdt. 81 
  |-Christen Pedersen Sø, Thisted 18 
  |-Lars Pedersen 20 
 
o.1723 Christen Sørensen Sø 88 Skovsted  U1763.2/227  far:Søren Torstensen 
  ~Maren Eriksdt. 81 U1768.2/281 
  |-Maren~Peder Christensen,St.Hill 25  U1796.4/151 
 
før 1756 Peder Christensen 24 U1796.4/151  Christen Sø,svigerfar 
  ~ Maren Christensdt. 25 her U1765.2/256 
  |-Anne~Jens Justsen, her i gården 56  U1796.4/151b. 
  ~Maren Eriksdt. 40 U1766.2/263 
  |-Maren  66 
  ~Ingeborg Christensdt. 36 ll.Hill U1785.1/254 1800.4./309  far C.Jensen Nørgård 
  |-Maren~Peder Bojesen,St. Hillers lev 73 
  |-Maren 77 
Ved folketælling 1787  St. Hillerslev, husfolk, 22. familie, bor Peder Christensen som  bonde og gårdbeboer  og enke 3.gang  på gården tillige med børnene 
Anne født 56, Maren  født 73, og Maren født 77 
Desuden 1 tjenestekarl Mads Christensen 32 år gl. ugift. 
 
U1789 f.362 Jens Christensen Justsen 56 Hillerslev HH1821/267  Peder Christensen 
  ~Anne Pedersdt.  56 her 
  |-Maren Jensdt. 95 
  |-Christen Jensen 90 
  |-Dorthe Jensdt. 98 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 27, ny matr. no 14 
1802 skøde Jens Christensen ell. Justsen, en gård i St. Hillers lev, hk. 1.7.0.0., sælger Poul Marcussen til Ullerupgrd.- anm. skal desuden have købt hk. 0.4.3.1. af Peder Jensby, Jens 
Christensen ejer e. skøde 1790 en toft hk. 1 alb. 
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1804 skøde do, 2 parceller af sælgeren Peder Andersen Jensbys grd., no 5-6, hk. 0.4.3.0 
Ved folketælling 1801, Ll. Hillerslev 1801 bor Jens Justsen og Anne Pedersdt. i gården med børnene 
Maren, Christen og Dorthe 
tillige 2 tjenestefolk 
Peder Andersen 19 år 
Anne Pedersdt. 15 år 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Anne Pedersdt., 78 år, enke, gårdmandsenke 
|-Christen Jensen, 44 år, ugift 
|-Maren Jensdt., 39 år 
Sidsel Marie Nielsdt. 15 år, tjenestepige 
1842 attest, der oplyser arvingerne efter Jens Christensen og hustru 
 
 adkomst Christen Jensen og Maren Jensdt., søn og dt., på a: gården hk. 1.7.0.0.., parceller 0.4.3., en toft 0.0.0.1.  
Folketælling St. Hillerslev 1845, en gård 
Christen Jensen, 55 år, ugift, født i sognet, gårdmand 
Maren Jensdt., 50 år, ugift, født i sognet - hans søster 
Anne Marie Sørensdt., 19 år, født i Sennels, tjenestepige 
 
1845 skøde Peder Pedersen, samme ejendom, med aftægt.  
1857 skøde do, fra Jens Peter Pedersen, parcel 14f, hk. 0.1.1.1¾,   - fra fol. 362 
af gården er solgt 5b hk. 1.0.2.1., 0.1.2.1½, 0.0.3.½. - rest no 14f hk. 0.1.1.1¾ 
 
( tekst tabtgået? - Peder Pedersen ejer tiende af 5a,5d,5e,5f.( 5g frasos lgt) 
Folketælling St. Hillerslev 1860, en gård 
Peder Pedersen, 54 år født i sognet, gårdmand 
~Maren Christensdt., 53 år født i Hunstrup 
|-Peder Pedersen, 21 år, født i sognet 
|-Anne Pedersen, 14 år 
Erik Peder Nielsen, 25 år, ugift, født i sognet, tømrer 
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fol. 489 (nyt register fol. 35) - fortsat fra fol. 27: 
1880 adkomst Anders Christian Jensen ( eneste arving efter Peder Pedersen), til gården no 5 St. Hillerslev, som nu iflg. udstykning og frasalg er ansat til: 5a hk. 2.2.3.¾, 5d 1 
album, 5e 0.0.2.1., 5f 0.0.3.¾ ( flere parceller frasælges) og parcel 14f 0.1.1.1¾ 
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Anders Christian Jensen, 32 år, født i Sennels, gårdejer 
~Ãnne Pedersdt., 33 år, født her 
|-Peder Christian Andersen, 12 år, født i sognet 
|-Jens Bunk Andersen, 5 år 
|-Karen Bisgård Andersen, 2 år 
Karen Søe Jensen, 25 år, født i sognet, tjenestepige 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Anders Christian Jensen, 42 år, født i Sennels, gårdejer 
Ãnne Pedersen, 43 år, født i Hillerslev 
|-Peder Christian Andersen, 22 år. født i Hillerslev 
|-Jens Bunk Andersen 15 år, født i Hillerslev 
|-Karen Bisgård Andersen, 12 år, født i Hillerslev 
|-Petrine Marie Andersen, 7 år, født i Hillerslev 
|-Maren Andersen, 6 år, født i Hillerslev 
 
Realregister 1846-1970 fol. 35 
1907 skøde Peder Chrstian Bunk, søn, no 5a,5e,5f 5d, 14f 0.1.1.1¾ (5h 0.0.1.2¼ 14f frasolgt)  
1923 skøde do.,no 25m - fra Christen Nielsen ( solgt igen) 
1925 skøde do., no 14’l - fra Niels Jensen Korsgård 
1949 adk. arvinger efter Peder Chr. Bunk, 4e, 5a, 25f. ( se matr. 4e) 
se også matr. 4e 
 
1949 skøde Henrik Bunk, samme ejendom - arveudlægsskøde- se tillige mtr. 4c 
 
1953 skøde Jens Andreas Rægård Jensen 
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Et hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 5c m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 2 og fol. 6 
 
1856 skøde Peder Christensen, en parcel no 6q, hartkorn 1 alb. - sælger Peder Christensen Smed af Jensbygård 
1857 skøde Peder Christensen, en udstykket parcel no 5c med bygninger, hk. 0.1.3.1½ - fra Peder Pedersen  
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Peder Christensen, 76 år, født i Sjøring 
~Kirsten Christensdt., 62 år, født i Ørding på Mors 
Inger Marie Jensen, 35 år,ugift, født i sognet, indsidder 
1868 test. ml. Peder Christensen og hustru Kirsten Christensdt. af 1843, adkomst for s idstnævnte til huset 5c og parcel 6q af Jensbygård 
 
1868 skøde Jens Nikolaj Larsen, samme ejendom 
 
Realregister 1846-1970 fol. 37, huset matr. 5c.(se også et hus matr. no 42b)  
1872 skøde Ib Christian Christensen, huset 5c og lod 6q af Jensbygård - fra Nikolaj Larsen 
1896 skøde do., parcel, matr. no 8n hk 0.0.2.1¼ , 11a hk 0.0.1.1¼ - fra Andreas Peter Pedersen 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Ib Christian Christensen, 46 år, født iTved, daglejer 
~Else Christensen 52 år, født i Sejerslev, Mors 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Ib Christian Christensen, 53 år, født i Tved, husejer 
~Else Christensen, 61 år, født i Sejerslev 
1914 adk. Helene, enke, født Pedersen, samme ejendom 
 
1918 skøde Henrik Ibsen no 5c, 42b, 8n hk 0.0.2.1¼, 11a hk 0.0.1.1¼ St. Hillerslev, 6q, 6æ ¾ album af Jensbygård - fra Helene Christensen født Pedersen 
1921 skøde do., 6ø af Jensbygård ½ album, fra Gregers Rudolf Madsen 
Folketælling Hillerslev 1921 
Henrik Ibsen, født 1855 i Hillerslev, ankom 1918 fra Kløv, landmand 
~Maren Kirstine Ibsen, født 1860 i Hunstrup, 1918 fra Kløv 
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|-Karen Marie Ibsen, født 1900 i Hunstrup, 1918 fra Kløv 
 
1928 skøde Jens Peter Jensen, 5c,8n, 11a, 42b, 6q, 6æ, 6ø 
1929 skøde do., no 6ai 1½ album - fra Peder Chr. Holm 
 
1944 skøde Anders Pedersen Bisgård, 5c, 8n, 11a, 6q,æ,ø,ai  
 
1955 skøde Knud Hartvig Knudsen, 5c, 8n, 11a, 6q, 6ai 
 
1958 skøde Carl Ejvind Kjær, samme ejendom ( 6q overført 1963 anden ejendom) 
 
St. Hillerslev, matrikel no 5e -> 5f 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 39 
 
1918 skøde Christen Nielsen, matr no 5e St. Hillerslev, hk. 0.0.2.1. - fra Peder Chr. Bunk - solgt 1926 
1919 skøde do., no 25m 0.0.1.½ - solgt 1923 
1923 skøde do.,no 5f hk 0.0.3.¾ - fra Peder Chr. Bunk 
 
1929 skøde Niels Christian Nielsen, søn no 5f - 1960 udgør 5f hk 0.1.1.¾ med 14b underlagt 
se videre Østrild 12b, register fol. 28 
 
St. Hillerslev, matrikel no 5h m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 514 (nyt register fol. 108) 
 
1883 skøde Poul Christensen, parc el matr. 5h St. Hillers lev, hk. 0.0.1.2.- sælger Anders Christian Jensen 
1883 skøde do., parcel matr.14i, hk. 0.0.2.2½. - sælger Niels Jensen 
Realregister 1846-1970 fol. 42 
1896 adk. Marie Larsen, enken, samme ejendom med bygninger - se også matr, no 44b) 
 
1896 skøde Peder Christian Nielsen, samme ejendom 
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1906 skøde do., parcel matr. 4g.hk 1.2.2½ - parcel fra Christian Pedersen 
1910 skøde do., 4m hk 0.0.1.2½ med brugsret på et stk. af 4b, iflg. kontrakt af 1886 
1925 skøde do., 1d ¾ album, 20d 2 album, Kjelstrup 
1913 skøde do., 4n St. Hillers lev, ¾ album 
matr. 5h Ballerum 1921 
Peder Christian Nielsen, født 1879 på Ballerum, landmand 
~Birthe Marie Nielsen, født 1873 i Østrild 
|-N. K. Kjærgård Nielsen, født 1904 på Ballerum 
|-P. K. “Marius” Nielsen, født 1909, Ballerum 
Dorthe Marie Pedersen, født 1905 i Hunstrup, tyende 
 
1943 skøde Niels Christian Kjærgård Nielsen, 5h, 14i, 4m, 4n St. Hill. 1d, 20d Kjels trup samt Hjardemål reg. fol. 208 
1954 skøde do., 26c Kjelstrup - fra arvingerne efter Peder Chr. Nielsen 
 
1964 skøde Roald Nielsen, 5h,13i,4g,4m,4n 
(1920 og 1954 noteres ejendommen 4g,4m,5h,14i St. Hillers lev, 5g Korsø som landbrug 
 
St. Hillerslev matrikel no 5i 
Ejerliste realregister 1846-1970 fol. 320, matr. 5i hartkorn 0.0.3.½ incl. no 25m/ 2ha 6930m² 
1948 skøde Henry Hove, gårdejer, 5i og 25m - fra Peder Chr. Bunk 
nyt tingbogsblad 1972, 5i 
 
Store Hillerslev by en  gård, gl. matrikel no 1.  ny matrikel no 6a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5.2.1.1., ejer Albert Balzersen,(Ørum) bruger Christen Jensen 
matrikel 1664, hartkorn 5.2.2.2., ejer  Ørum, bruger Christen Ibsen 
matrikel 1688 no 1, hartkorn 3.6.3.0., ejer, Ørum, bruger Christen Ibsen 
matrikel 1688b, no 1, hartkorn 3.6.3.0. ejer Ole Nielsen, bruger Christen Ibsen, sognefoged 
matrikel 1688c, no 1, hartkorn 3.6.3.0., ejer Jens Bones arvinger, bruger Christen Christensen 
hartkornsspecif ikation 1778 no 1 , hartkorn 3.6.3.0. ejer Ullerupgård, bruger  Boje Pedersen 
hartkornsspecif ikation 1789, no 4, hartkorn 3.6.3.0., ejer Ullerupgård, bruger Boye Pedersen 
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hartkornsekstrakt 1820/39 ny matrikel no 6a hartkorn 4.3.3.¾, ejer og bruger Peder Bojesen ( del af gl. no 6, hk. 0.4.2.0. tillagt her) 
 
Før 1661 Christen Jensen Harbo † før 1667   Tingbog 1671 
  e.Kirsten Jensdt.*   do 
  |-Niels Christensen i ll. Hill.   Tingbog 1667 ff 
  |- Christen Chris tensen, unge i Nors   do 1677 
  |- Peder Christensen, St. Hill. 
  |-?Karen Christensdt. ~Jep Christensen St. Hill  
  |-Søren Christensen Harbo i St. Hill.    do 1677 
* Kirsten Jensdt. nævnes som mor til Søren Christensen, måske var Christen Jensen Harbo gift 2 gange? 
1677 nævnes Niels Christensen i Ll. Hillerslev hans bror  unge Christen Christensen i Nors, som er fuldmægtig for den gård i St. Hillerslev som Søren Christensen har fæstet og 
Karen Nielsdt. før iboede, Christen Christensen skal nu ind som soldat og giver fuldmagten videre til sin bror Niels Christensen, der skal holde husene vedlige, hvorfor han og hans 
folk skal være fr i for soldatertjeneste. I samme sag  fremgår det at unge Christen Christensen, i Nors, Niels Christensen Ll. Hillerslev, Søren Christensen i St. Hillerslev, og Peder 
Christensen i St. Hillerslev er brødre. 1667 får Lars Jensen afkald på arv efter sin steddt. Margrethe Mortensdt., † i St. Hillerslev, fra Peder Christensen i Ll. Hillerslev*, Karen 
Christensdt. ~Jep  Christensen St. Hillerslev, Maren Pedersdt. s l. Peder Vandets dt. født i Ll. Hillers lev., Christen Christensen tjenende i præstegården, Christen Ibsen i Snedsted, 
Jens Ibsen, Maren Ibsdt., Anders Christensen i Vorring og hans bror Christen Christensen tjenende i Momtoft og 2 søstre Anne og Mette? i Vorring og fra Hans Christensen i Østrild, 
bror til Christen Nielsen i Jensby.  
* Peder Christensen Ll. Hillers lev = søn af Christen Jensen Harbo.  
er Karen Christensdt. hans søster?, nedennævnte Christen Jepsen er hendes søn.  
ad Søren Christensen Harbo   Tingbog 1671-85  far C Jensen Harbo 
Tingbog 1671 Christen Ibsen i St. Hill får afkald fra s in stedsøn Søren Christensen Harbo ibd., på arv efter hans far Christen Jensen Harbo, der boede og døde i St. Hill. 
1677 nævnes Niels Christensen i Ll. Hillerslev hans bror unge Christen Christensen i Nors, som er fuldmægtig for den gård i St. Hillerslev som Søren Christensen har fæstet og 
Karen Nielsdt. før iboede, Christen Christensen skal nu ind som soldat og giver fuldmagten videre til s in bror Niels Christensen, der skal holde husene vedlige, hvorfor han og hans 
folk skal være fr i for soldatertjeneste. I samme sag  fremgår det at unge Christen Christensen, i Nors, Niels Christensen Ll. Hillerslev, Søren Christensen i St. Hillerslev, og Peder 
Christensen i St. Hillerslev er brødre. 
 
 
matr. 1664 Christen Ibsen   † 1689 40 St. Hill  Tingbog 1667ff  far C Jepsen 
  ~Kirsten Jensdt, † 1694 - se ovenfor  
Tingbog 1667 får Christen Ibsen arveafkald fra sin stedsøn Niels Christensen i ll. Hillers lev (gl. matr.no 4, ny no 9),for dennes fædrene arvelod. 
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do 1671 Christen Ibsen i St. Hillers lev får affkald fra sin stedsøn Søren Christensen Harbo ibd., på arv efter sin far Christen Jensen Harbo, som boede og døde i St. Hillerslev. 
og 1687 får Christen Ibsen af kald fra s in stedsøn Søren Christensen for arv efter sin mor, Kirsten Jensdt., som endnu lever. 
 
matr.1688b Christen Ibsen, unge,sognefogd.†1711 44 St. Hill  Tingbog 1674-91  far C Jepsen  
  ~Karen Pedersdt.† 1697 60 Ll. Hill.  do 1691  far P Andersen i no 5 
  |-Christen  Christensen 92 
  |-Peder Christensen 95 
Unge Christen Ibsen kommer fra gård, gl. no 37 (ny no 3), hvor han er nævnt i matr. 1688, men ikke i 1688b 
Tingbog  1675 Unge Christen Ibsen er værge for Anne Jensdt., dt. af Jens Christensen og Maren Pedersdt., der boede og døde i Hillers lev, hendes værge havde hidtil været 
sl. Anders Bertelsen i Hill. Christen Ibsen tilbyder nu arven til hendes frænder Lars Jensen, Vogn Berrtelsen, Niels Bertelsen og Niels Jensen denne arv, da Anne Jensdt. er skrøbelig 
og ikke kan fortjene s it brød. 
Tingbog 1689 Christen Ibsen begærer afkald fra sin s l. kone, Birgitte Madsdatters brødre Hr. Knud Madsen i Rakkeby på Mors og Søren Madsen i Stagstrup. 
Christen Ibsen kommer fra et boel i St. Hillerslev - se no 37. 
1696 har Ørum gods stævnet Ll. Hillerslev bymænd og Christen Kierup i St. Hillers lev til at vidne angående de penge- førfol.spenge- , der årligt betales af Christen Ibsens gård i St. 
Hillerslev. Niels Christensen i Ll. Hillers lev, der er født i Christen Ibsens gård, mindes 40 år og da betalte gården 24 sk. årlig ligesom de 8 topundsgårde i Ll. Hillers lev. Kielsgård, 
Oddershede og Jensby betalte 1½ mk. Flere beboere i Ll. Hillers lev og Christen Kierup i St. Hillers lev vidner. Præsten Hr. Ole har 30.6.1694 skøde på Christen Ibsen og Christen 
Torstensens gårde med alle herligheder, skødet fra Klingenberg (Ørum) (se matr.1688c= præsten) 
 
matr.1688c Christen Christensen Harbo 92 St. Hill  U1793.2/117  far C Ibsen/Karen Pe. 
  ~Dorthe Jensdt. Fårtoft Tousgård†57 Thisted  Amt 1749 ff**  far J Nielsen Fårtoft 
  |-Karen Christensdt. Harbo~Peder  27  U1757.2/173,1792,4/117 
          Bertelsen,ll Hillerslev  
               og Peder Christensen Nørgård * 
  |-Christen Christensen Harbo,Kjelst. 19 U1793.4/117 1757.2/173 
  |-Mads Christensen Harbo i Kjelstrup 34  U1793.2/117.1793.4/117 
           ~Ane Pedersdt. Brogård 
  |-Peder Christensen i Thisted 29 (forhen Brund?) do                do 
* Peder Nørgård bruger hk. 0.4 fra gl. no 9 i Kåstrup 
** skifte efter Ane Jensdt., Skovsted e. efter Christen Svenningsen Ø1754 
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før 1756 Jens Christensen Harbo † 1759 22 her 
  e. Maren Nielsdt. 35 Hundal    Far:N.Pedersen Iversen 
 
U1760 f.158 Boje Pedersen † 1799 22 Hundal   Jens Christensen Harbo far P.Jepsem Hundal 
  ~Maren Nielsdt. † 1808 35 Hundal  U1760.2/200,1771.1/132,1759.1/185  far N Pedersen Iversen 
  |-Peder Bojesen ~Maren Pedersdt. 65  
  |-Niels Bojesen 73 
  |-Karen Marie Bojesdt. 70 
Ved folketælling 1787 i St. Hillerslev bor ovennævnte familie på gården, Boje Pedersen er ~1.gang, Maren Nielsdt. 2.g. 
 
U1796 f.437 Peder Bojesen † 1839 65 her   Boje Pedersen til sin søn 
  ~Maren Pedersdt. Sø † 1847 73 Hillerslev  U1800.4/309  Far:P. Christensen Sø 
folketælling 1801, St.Hillerslev, 42. fm. 
Peder Bojesen, 35 år 
~Maren Pedersdt., 27 år 
Maren Nielsdt., mandens mor, 67 år, enk e 1.g.( er dog 2.g.) 
en tjenestekarl Niels Bojesen, 28 år, ug. (hans bror)  
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 35 
1802 skøde Peder Bojesen, hk. 3.6.3.0., sælger Poul Marcussen til Ullerupgård 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Peder Bojesen, 65 år, gårdmand 
~Maren Pedersdt. 
|-Boje Pedersen, 30 år 
|-Peder Bojensen 27 år 
|-Maren Pedersdt., 26 år 
|-Karen Marie Pedersdt., 19 år 
|-Peder Christian Pedersen 23 år 
Christen Nielsen, 16 år, tjenestedreng 
 
1834 adk Boje Pedersen hk. 3.2.1.½ m.v iflg. testamente. (6c frasolgt) 
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1847 lejek. et skifte på Ballerum, udlejet 50 år til Johannes Kranholm 
folketælling Hillerslev 1845 en gård 
Boje Pedersen gårdmand 03 her 
~Karen Marie Nielsdt. 07 i sognet 
|-Peder Bojesen 39 
|-Niels Kortegård Bojesen 40 her 
|-Jens Bojesen  42 
|-Maren Kirstine Bojesdt 44 
Maren Pedersdt.. mandens mor, eneke 73 i sognet 
Peder Christian Pedersen, mandens bror, tjk. 11 her 
Kristine Andersdt., tjep. 22 Thisted  
Ved Folketællingen 1860 bor parret stadig i gården med børnene Jens, Maren Kirstine, Christen 14 år og Christian Peder 11 år 
 
1867 skøde Peder Bojesen på matr. no 6a,  hk. 3.1.3.¼ - fra sin far 
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Peder Bojesen, 40 år, født her, gårdejer 
~Anne Steffensen, 36 år, født i sognet 
|-Karen Marie Pedersen, 12 år, født her 
|-Boje Pedersen, 10 år 
|-Steffen Pedersen, 6 år 
|-Martin Pedersen 1 år 
Trine Pedersen, 18 år, født i sognet, tjenestepige 
Boje Pedersen, 76 år enke, født i sognet, aftægtsmand 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Peder Bojesen, 50 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Anne Overgård Steffensen, 46 år, født i Hillerslev 
|-Karen Marie Pedersen, 22 år 
|-Boje Pedersen, 20 år, født i Hillerslev 
|-Maerin Pedersen 11 år, født i Hillerslev 
|-Bolette Marie Pedersen, 6 år, født i Hillerslev 
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Realregister 1846-1970 fol. 43 matr. 6a 
 
1906 skøde Boje Pedersen, samme ejendom fra far med aftægt ( 6d 0.0.2.2¾ frasolgt 1891, 6e 0.0.3.2½ frasolgt 1917 
1920 skøde do., 9h 2 album - fra Peder Kirk 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 6a 
Boje Pedersen, født 1869 i Hillerslev, ugift, landmand 
Karen M. Pedersen, født 1867 i Hillerslev, ugift, husmor 
Nielsine K. Nielsen, født 1903 i Hillerslev, tyende 
Alfred Severin Poulsen, født 1908 i Thisted, tyende 
 
1929 skøde Anders Kjærgård Andersen, 6a 9h, 2g 1½ album 
 
1946 skøde Jens Chr. Jensen 6a, 9h, 2g 
 
1947 skøde Jens Møller Overgård 6a, 9h, 2g. 
1967 skøde do., 3f af Kanstrupgård - fra landbrugsmin. 
(9h udgår 1969 2g udgår 1958 ( 6a: 3.3.0.½ - 1963 udgør 6a 2.7.2.½ (6h frasolgt) 
 
Husmand i St. Hillerslev, ny matrikel no 6b 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.4.2.0, ny matrikel St. Hillers lev no 6b hartkorn 0.3.0.1¾, ejer og bruger Lars Skomager - nu Peder Christensen 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 8 
 
1802 skøde Peder Jørgensen, hk. 0.3.3.2., sælger Lars Christensen Dalgård 
Iflg. folketælling 1801, St. Hillerslev 58. fm., husmand med jord - soldat 
Peder Jørgensen 73 
~Maren Andersdt. 80 
|-Niels Pedersen 99 
 
1803 skøde Niels Mikkelsen Bach, samme ejendom 
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1806? skøde Peder Andersen Jensby, samme ejendom 
 
1811 skøde Lars Pedersen Skomager, samme ejendom ( se også matr. no 31a m.fl.)   
1816 skøde do, en parc el hk. 0.0.2.2., fra Christen Justsen 
1818 skøde do, en engparcel hk. 0.3.1.1., fra Niels Mikkelsen 
1820 skøde do, parc el, hk. 0.0.2.2.,- fra Anders Oddershede,  
1823 skøde do, markjord hk. 0..4.2.0, fra Peder Bojsen 
1825 skøde do, parc el no 3 hk. 0.5.3.1¾, fra Niels Larsen Dalgård fol. 4 ( ny matr. no 10b) 
1842 skøde do, no 4 af Hillerslev skoleembedes jord, hk. 0.0.2.¼ - fra f, 52 - se også 31d.  
1839 skifte efter Lars Pedersen Skomager, adkomst for enken Bennet Christensdt. til: jordlod 0.3.3.2 med bygning, parcel no 3 af Peder Klittes jord 0.5.3.1¾,jord på Hillerslev 
mark 0..4.2.0.*, engparcel fra Christen Christensens hussted 0.0.3.1¾, parcel no 4 af Hillerslev degneembedes jord-0.2.2.2¼ solgt fol. 490 (* bliver ny matr. no 10b 
 
1842 attest Peder Christensen er ~ med enken Bennet Christensdt. - hans adkomst. 
se ogås matr. 31a m.fl. 
 
St. Hillerslev, ny matrikel no 6c 
 
1867 skøde Jens Bojesen, parcellen 6c, hk. 1.2.0.½, sælger Boje Pedersen 
 
1879 skøde Poul Pedersen, samme ejendom m. bygninger. 
fortsat fol. 530. 
 
1880 skøde Peder Pedersen og Marie Pedersdt., no 6c med byninger og jord, hk. 1.2.0.½ 
1885 skøde Peder Pedersen, Marie Pedersens andel - hun er nu ~med Christen P. Christensen 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Peder Pedersen, 31 år, født i Hillerslev, gårdmand 
~Anne Katrine Jensen, 30 år, født i Rær 
|-Anine Matilde Pedersen, under 1 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 45, matr. 6c hk. 1.2.0.½., 14d hk 0.2.0.¾, Kåstrup 12u hk 0.0.1.½ 
Folketælling Hillerslev 1921 - landbrug 
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Peder Pedersen Knudgård, født 1858 i Hillerslev 
~Anne Katrine Knudgård, født 1859 i Rær 
Otto Dalgård Jensen, født 1898 i Sennels, tyende 
Anine Matilde Jensen, født 1898 i Hillerslev, tyende 
 
1923 skøde Otto Dalgård Jensen, 6c, 14d, 12u Kåstrup 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Jensen, Otto Dahlgård, gdr. St. Hillerslev, født 14. januar 1899 i Sennels, søn af gdr. Lars Chr. Jensen. Gift med Anine Jensen, født Pedersen 12. maj 1898 i Hillerslev, datter af gdr. 
Peder Pedersen. Gården har været i s lægtens eje fra 1885 og er blevet ombygget i 1923 og 1936. Otto Jensen overtog den i 1923. Der er opdyrket 28 tdr. land. Ejedomsskyld kr. 
28000, grundskyld 16400. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 8 køer, 8 ungkvæg, 8 svin og 2 får, den er nu 2 heste, 12 køer, 14 ungkvæg og 40 svin. Otto Jensen er uddannet 
ved landbruget, er medlem af Hillerslev sogneråd og har været i bestyrelsen for mejeriet. Har fået diplom for kvægavl fra De Samvirkende Jydske Husmandsforeninger. 
1966 skøde Mads Frost Jensen, 6c, 14d.½ 
 
St. Hillerslev, matrikel 6d 
Realregister 1846-1970 fol. 249, hartkorn 0.0.2.2¾ 
1891 skøde Niels Christian Nielsen af Ballerum - fra Peder Bojesen 
solgt 1910 til 1c Ll. Hillers lev 
 
Et hus og leje af jord og hus på matr. 6ac,6ad 
ejere, lejere, skøde og panteregister 1823-46, fol. 175 
 
1860 kontr. Villads Jensen, ungkarl af Gjærsbøl, matr. no 6a ½ alb, 6d ¾album - fra Peder Andersen Tange 
1864 kontr. do., toften af Lars Christian Pedersens ejendom, St. Hillerslev - udlejer Peder Andersen 
1867 skøde do., på det lejede jords opførte hus, bl. a. for fri beboelse af Jens Christian Graversens enke 
 
1870 skøde Niels Graversen Nielsen Krog, lejeretten til ad og toften af Lars Pedersens ejendom 
Folketælling 1880 Hillerslev, et hus 
Niels Graversen Nielsen, 43 år, født i sognet, tjener i Thisted 
~Karen Marie Jensen 44 år, født i Hjardemål 
|-Inger Kirstine Nielsen, 14 år, født i sognet 
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|-Jens Nielsen, 13 år 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Karen Marie Jensen, enke, 55 år, født i Hjardemål, arbejde v. landbrug 
 
St. Hillerslev gl. matr ikel no 15, ny matrikel no 7-7a, m.fl. 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 4 tdr., ejer Else Vind, bruger Peder Nielsen 
matrikel 1664,  l boel, hartkorn 4.4.0., ejer Else Vind, bruger Peder Nielsen 
matrikel 1688 no 15, hartkorn 2.1.3.1., ejer - bruger Christen Knudsen 
matrikel 1688b, ejer Lelius, bruger Christen Knudsen, et boel 
matr ikel 1688c no 15, hartkorn 2.1.3.1., ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Christen Christensen  
jordebog 1746,  no 15, Sdr. Ullerupgård, hartkorn 2.1.3.1., bruger Christen Christensen 
hartkornsspecif ikation 1778 no 15, hartkorn 2.1.3.1., ejer Ullerupgård, bruger  Christensen 
hartkornsspecif ikatiom 1789 no 1, hk. 2.1.3.1., ejer Ullerupgård, bruger Mads Christensen 
hartkormsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 2.4.2.½, ny matrikel no 7 ejer og bruger Anders Pedersen - nu opdelt i ny matrikel no 7a, her, og  
7b:ejer og bruger Peder Christian Andersen Oddershede i Brund 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 2.1.3.1., ny matrikel no 7a, ejer og bruger Peder Christian Sunesen, hartkorn 1.5.3.2. 
 
matr.1661 Peder Nielsen   Tingborg 1671 
  ~Anne Bertelsdt. 
Peder Nielsen giver afkald for sin hustru, på arv efter hendes forældre Bertel Andersen og Karen Vognsdt. i Hillerslev.  Afkaldet gives til Niels Bertelsen og til Niels Pedersen Verts 
hustrus mor Ing. Pedersdt., sl. Peder Andersen Hove,.efter skiftebrev 1662. 
 
 
matr. 1688 Christen Knudsen 44 Hillerslev  Tingbog 1667:Christen Knudsen og Karen Christensdt., begge af st. Hillerslev 
publicabsolveret for brud mod det 6. bud., som er den 2. gang med kvinden og 1. gang for karlen, som er næstsøskendebarn til Anders Pedersen i Kielsgård, som havde besovet 
hende 1. gang. Bødeforlæg til husbonden og fogedpenge til hver af mændene 12 rdl. 2 sldl. og for pigens vedkommende 6 rdl. og 1 s ldl. En skriftlig seddel, dateret Hillerslev 
præstegård 2,4,1667 vedlagt dommen. 
1672:Christen Knudsen får afkald fra sin bror Jens Knudsen på egne og søskendes vegne, nemlig Anders Knudsen*, Dorthe Knudsdt., Maren Knudsdt. og Karen Knudsdt.- for arv e. 
deres forældre Knud Jensen og Kirsten Christensdt., som boede og døde i Hillerslev. 
* Anders Knudsen tjente 1681 i Hillers lev præstegård. På tinget fremlægges en landstingsstævne mod Anders Knudsen “enten han findes indenlands eller udenlands”, for den skade 
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han har gjort Christen Pedersen (i Sennels). Stævningen læst i Christen Eriksens hus i Hillerslev, hvis kone Else Mortensdt. vidner at nogle dage før kyndelmissedag, da Christen 
Pedersen var på hans hest og ville ride hjemad, kom Anders Knudsen ud fra Peder Bundes hus og hujede ad Christen Pedersrsen. De kom i mundhuggeri oog slagsmål, 
Christen Pedersen slog til Anders Knudsen så hn svinglede til s ide og Anders Knudsen sagde “ Det skal djævelen besætte dig for” og tog tømmen med højre hånd og s log til Christen 
Pedersen med s in venstre hånd med en kniv i hans bryst og gjorde Christen Pedersen skaden. Christen Pedersen dør af sin skade og Anders Knudsen stævnes for skaden. 
En lysningsseddel af Viborg Landsting blev fremlagt, hvori Christen Pedersens hustrue og arvinger lyser Anders Knudsen, født i Hillerslev, manddød til. Anders Knudsens frænder i 
Hillerslev blev stævnet for lovsbod for manddrab på Christen Pedersen, som de betaler. 
 
U1719 f.14 Christen Christensen Knudsen 76 her U1761.2./207  hans far opladt 
  ~Else Eriksdt. 81 
  |-Karen~Mads Christensen, her i gården15 
  |-Kirsten~Anders Chr. Skyum, Sennels 19 
  |-Anne~Hans Henrik Struve, Sennels 23 Ø1783/299,Ø1777/73 
            og Niels Jensen 
 
U1751 f.107 Mads Christensen i Tvorup U1797.4/178 1773.1/160 Christen Knudsen ægter dt.  
  ~Karen Christensendt. 15 her U1790.4/30 Amt1777/207  afkald 
  ~Maren Jensdt. Damsgård † før 97 60  U1797.4/178  
Ved folketælling 1787 i St. Hillerslev, 25 familie bor Mads Christensen og 1. hustru Karen Christensdt. i gården 
Der er 3 tjenestefolk 
Anders Bunk 27 år, ugift og soldat 
Maren Mikkelsdt. 25 år 
Maren Kirstine 13 år. 
ps. Mads Christensen brugt en del af gl. matr. no 6, nemlig hk. 0.4.2.0. - se bemærkninger v Anders Pedersen, der overtog hartkornet 
 
U1792 f.397 Anders Pedersen 66 Ll. Hiller HH1833/222  Mads Christensen far:Peder Pedersen 
  ~Karen Marie Bojesdt.  70 
  |-Peder Christian Andersen 93 
  |-Karen Andersdt. 94 
  |-Anne Adersdt. 96 
  |-Maren Andersdt. 99 
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folketælling, St. Hillerslev 1801, 54. fm. 
Anders Pedersen, 34 år, bonde og sognefoged 
~Karen Marie Bojesdt., 30 år 
|-Peder Christian Andersersen, 8 år 
|-Karen Andersdt., 7 år 
|-Anne Andersdt., 5 år 
|-Maren Andersdt., 2 år 
desuden tjp. Maren Nielsdt., 15 år 
/// Del af gl. matr. no 6, hk. 0.4.2.0. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 22 
1769 skøde Mads Christensen i Hillers lev, hk. 0.4.2.0 fra auktionsretten, som  
  Anders Pedersen er blevet ejer af efter Mads Christensen 
1801 panteobl. Anders Pedersen 
1808 afkald fra Anders Pedersen for sin hustru, arv efter hendes søster Mette Pedersdt. 
1808 skøde Peder Bojesen, hk. 0.4.2.0. i ny matrikel 6a, hvortil hartkornet tillægges /// 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 48 fæstebonde til Ullerupgård 
1808 skøde Anders Pedersen hk. 2.1.3.1., sælger P.Marcussen til Ullerupgård  
 
1829 skøde Peder Christian Christensen Sunesen på Anders Pedersens gård hk. 2.1.3.1.- fra auktionsretten 
1831 skøde do, parc el hk. 0.1.3.½. sælger Peder Christensen Helleberg  ny matr. no 14b 
1843 skøde do, parc el no 3 af sælgeren Jens Chr. Nielsen Roers i Brund, hk. 0.2.1.  
Folketælling, St. Hillerslev 1834, en gård 
Peder Christensen, 38 år, gårdmand 
~Maren Nielsdt., 34 år 
|-Niels Christian Pedersen, 15 år 
|-Lars Christian Pedersen, 13 år 
|-Else Pedersdt., 11 år 
|-Anne Marie Pedersdt., 9 år 
|-Jens Peter Pedersen, 4 år 
|-Peder Pedersen, 2 år 
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folketælling 1845, 39. fm. en gård 
Peder Sunesen, 49 år, født i Vigsø 
~Maren Nielsdt. Bisgård, 46 år, født i Kåstrup 
|-Niels Christian Pedersen, 26 år, født i Kåstrup 
|-Else Katrine Pedersdt., 22 år, født her 
|-Jens Peter Pedersen, 15 år, født her 
|-Ane Marie Pedersdt., 10 år, født her. 
Peder Nielsen, 10 år, plejesøn, født her i sognet.  
1852 afkald fra Niels Chr. Pedersen og Christen Lassen Pedersen for arv efter Peder Sunesen 
1855 do fra Lars Christian Pedersen, fædrene og mødrene arv.  
1855 skifte, der beviser at boet efter Peder Christian Christensen Sunesen er overtaget af enken og øvrige arvinger - adkomst for enken Maren Nielsdt. Bisgård. 
 a. gården hk. 2.1.3.1., ny no 7a hk. 1.5.3.2 og matr. no 68 ½ album - parcellen hk. 0.1.3.½. er frasolgt (no 14b)- ridse. 
 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 362 
1855 skøde Jens Peter Pedersen Sunesen, , gården 7a 1.5.3.2., parcel  0.1.3.½ ny no 14b 0.1.2.1¾, parcel 39b 0.3.3.0 ( se matr. 39)- fra Maren Nielsdt. Bisgård, med aftægt 
1857 skøde do., en udstykket gårdparcel 5b hk. 1.0.2.1. 
folketælling Hillerslev 1860 
Jens Peter Pedersen, 29 år, gårdmand 
~Maren Katrine Jensen, 26 år, født i sognet 
|-Peder Christian Jensen, 4 år 
|-Maren Bisgård Jensen 3 år 
|-Jens Christian Jensen, 2 år 
Maren Nielsdt. Bisgård, 61 år, enke- gårdmandens mor. 
Niels Kortegård Boisen 20 år, født i sognet, tjenestefolk 
Mette Marie Christensen 16 år, født i Kåstrup, do 
se matr. 8’l 
 
1866 skøde Jens Nielsen, gården 7a hk. 1.4.3.2¾, parcel 14b 2 alb. (solgt fol. 55), parcel 39b 0.5.3.0., parcel 5b 1.0.2.1. 
1867 skøde do. parc el Ll. Hillerslev 4d hk. 0.1.0.½ 
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? skøde Peder Mikkelsen Christensen eller Nørgård, 7a og 5b, parcel 39b, 4d Ll. Hillerslev.( en del parceller frasælges) 
fol. 464( nyt register fol. 46 ) 
 
1876 skøde Christen Pedersen Nørgård, no 7a, en hovedparcel hk. 1.4.3.½ og no 5b hk. 1.0.2.1. fra sin far Peder Mikkelsen Nørgård, 
fra fol. 362: 
1877 testam. Bodil Nielsdt., Peder Mikkelsen Nørgårds enke, til parcel 39b hk. 0.3.2.2. 
Realregister 1846-1970 fol. 46, no 7a, 5b 
1912 skøde Christen Pedersen Nørgård, 39c 1 album 
Folketælling 1880 Hillerslev, en gård 
Christen Pedersen Nørgård, 36 år, født her 
~Kirsten Andersen, 32 år, født iRær 
|-Bolette Katrine Nørgård, 7 år, født i sognet 
|-Anne Marie Nørgård, 2 år 
|-udøbt dreng,  
Else Kirstine Larsen, 17 år, født i sognet, tjenestepige 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Christen Pedersen Nørgård, 46 år, født i Hillers lev, gårdejer 
~Kristine Andersen, 42 år, født i Rær 
|-Bolette Katrine Nørgård, 17 år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Nørgård, 12 år, født i Hillerslev 
|-Peder Mikkelsen Nørgård, 10 år, født i Hillerslev 
|-Anton Pedersen Nørgård, 5 år, født i Hillerslev 
 
1912 skøde Anton Pedersen Nørgård, søn. 7a, 5b, 39c, 6b hk 0.3.0.1¾, ( parcellen 6b blev 1882 solgt til Hans Peter Mikkelsen og 1889 til Chr. Nørgård) 
1918 skøde do., 8a 0.2.1.¼, 9c 0.1.1.2¼ - fra Johannes og P. Mortensen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 7a 
Anton Nørgård, født 1884 i Hillerslev, landmand 
~Magdalene Nørgård, født 1889 i Hillerslev 
|-Kirstine Marie Nørgård, født 1919 i Hillerslev  
Kirstine Nørgård, født 1847 i Rær, enke, ankom 1870 fra Rær 
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Hans Laurits Sørensen, født 1903 i Hillerslev, tyende 
Anna M. L. Gregersen, født 1913 i Hillerslev, tyende 
 
1944 skøde Harry Thomas Oddershede, 6b, 7a, 8a, 9c, 39c, ( 6t frasolgt) 
1946 skøde do., 25k, 29d - fra Christian Larsen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Oddershede, Harry T. gdr. Hillers lev St., født 20. april 1912 i Kåstrup, søn af Jesper Oddershede. Gift med Marie Oddershede, født Nørgård, 27. juli 1919 i Hillers lev, datter af gdr. 
Anton Nørgård. Gården har været i s lægtens eje i ca 100 år og blev ombygget 1919. Oddershede overtog den 1944, og der var da opdyrket 32 tdr. land, hvilket er det samme som nu. 
Eeejendomsskyld kr. 29000, grundskylde kr. 14000. Ved overtagelsen var der 2 heste, 5 køer, 20 ungkvæg og 8 svin, mod nu 4 heste, 7 køer, 22 ungkvæg og 50 svin. Oddershede er 
uddannet landmand og har gået på Gråsten Landbugsskole 1932-33. 
1958 skøde Evald A. Pedersen 6b,7a, 8a, 9c (29s udg. af., till. 7a)  
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 7c m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 386 
 
1857 skøde Hans Christian Pedersen, en udstykker parcel matrikel 7chartkorn 0.0.3.2¼ og matr. no 68 ¼ alb , fra sælger Jens Peter Pedersens ejendom. . 
 
1860 skøde Mads Mikkelsen, samme ejendom 
1866 skøde do., parcel 5g 3½ alb., fra Gregers Nielsen 
 skøde do., parcel 4’l, ¼ alb., fra Peder Knudgård Poulsen ( solgt fol. 472) 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Mads Mikkelsen, 45 år, født i Hunstrup, husmand 
~Margrethe Christensdt. 54 år, født i Hundborg, 
Kirsten Jensdt., 89 år, ugift, født i V. Vandet, almisselem 
Ved folketælling 1880, sm. sted, bor parret i huset 
nu med en plejesøn 
Ole Jensen Bekmand 12 år, født i Thisted 
Ved folketælling 1890 bor Mads Mikkelsen, enkemand på aftægt i et hus hos Lars Christian Poulsen - se der 
 
1882 skøde Jens Larsen, no 7c 0.0.3.2¼ med bygning, 5g 0.0.3.½ med aftægt til sælger og hustru Margrethe Christensen 
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Realregister 1846-1970 fol. 48, matr. 7c, 5g, 6f ¼ album 11k ½ album, 8’l hk 0.0.3.1¼ 
 
1900 skøde Anders Jensen, søn. 7c, 5g, 8’l 0.0.3.1¼. aftægt til forældre 
 
1910 skøde Jens Christian Nielsen, samme ejendom 
 
1913 skøde Julie Gramstrup født Krogh, samme ejendom som særeje 
 
1915 skøde Christiane Tous ig født Nielsen Hedegård, samme ejendom 
 
1917 skøde Peder Christian Jensen, samme ejendom 
1920 skøde do., matr. 11k ½ album - fra Jens Chr. Jensen Andersen 
1917 skøde do., 6f - fra Anton Pedersen Nørgård 
Folketælling Hillerslev 1921 
Peder Christian Jensen, født 1878 i Hillerslev, husmand 
~Karen Marie Jensen, født 1890 i Tved sogn, ankom derfra 1892 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Jensen, Peder Kr., gdr. St. Hillerslev, født 8 marts 1878 i Skovsted, søn af landmand Jens Chr. Pedersen. Gift med Karen Marie Jensen født Nielsen 29. marts 1890 i Tved, Nors, 
datter af Chr. Nielsen. Jensen overtog gården i 1917. Den blev ombygget i 1930. Der er opdyrket 12 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 14000, grundskyld kr. 7999. Ved overtagelsen var 
besætningen 2 heste, 4 køer, 4 ungkvæg og 3 svin, den er nu 2 heste, 6 køer, 6 ungkvæg og 20 svin. Jensen er uddannet ved landbruget, har været i bestyrelsen for Brugsforeningen 
samt revisor. Har været i U.S.A fra 1906-10. 
 
1946 skøde Christian Brogård 7c,5g,8’l,11k,6f 
1972 nyt tingbogsblad 7c 
 
St. Hillerslev, gl. matrikel no 16, hartkorn 2.1.3.1., ny matr. no 8a, 11a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 6.4., ejer udlagt fra Seilstrup til Christen Lund i Skåne, bruger Kirsten Christensdt.  
matr ikel 1664 St. Hillerslev., hartkorn 6.4, ejer Christen Lund i Skåne, bruger Kirsten Christensdt. 
DØV 1674/75,1681, ødegods ingen vil kendes ved: ødegård, forrige Chris ten Lunds, beboedes af Kirsten Christensdt., hartkorn 6.4. 
DØV, afkortning 1680, en gård hartkorn 6.4., bruger Kirsten Christensdt., nedsat til hartkorn 2.0. 
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DØV 1683, sted med 3 års frihed for at opbygge 1681-1684, Kirsten Christensdt., hartkorn 2.0. 
matr ikel 1688 no 16, hartkorn 2.1.3.1., ejer Kongen, bruger Kirsten Christensdt., nu Mikkel Pedersen 
matrikel 1688b no 16, hhartkorn 2.1.3.1., ryttergods, bruger Mikkel Pedersen, nu Poul Christensen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 16, hartkorn 2.1.3.1., bruger Mikkel Pedersen, før Kirsten Christensdt., solgt til M Lelius, Ullerupgård 
jordebog 1746, Sdr. Ullerupgård, no 16, hartkorn 2.1.3.1., bruger Poul Christensen 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, no 16, hartkorn 2.1.3.1., bruger Niels Jepsen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 12, hartkorn 2.1.3.1. ejer Ullerupgård, bruger Niels Jepsen. 
hartkornsspeifikation 1789 Ullerupgård , samme mand, selvejer af hk. 0.7.1.1.* 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 3.3.0.1¾, ny matr. no 8, 3.6.0.1¼, ejer og bruger Christen Christensen Justesen 
hartkornsekstrakt 1820/39. gl. hartkorn 0.0.2.2., ny matrikel no 11a hk. 0.0.2.1. ejer og bruger Christen Christensen Justsen 
 
matr. 1664 Kirsten Christensdt.   Tingbog 1679, som øde,  
1686: Mikkel Hjulmand har ladet stævne amtmanden til vidnespåhør ang. et øde hussted i Hillers lev, og Hillerslev mænd til at vidne. De vidner, at det hus sønden Hove i Hillers lev, 
som Mette Mortensdatter sidst iboede og fradøde og nu er øde, har altid været medtjener med den gård, Kirsten Christensdatter før påboede, og som nu er tilfaldet kongen og som 
Mikkel Hjulmand nu har i fæste, og samme hus stod på denne gårds agerende. 
Tingbog 1679 blev der holdt syn på græsningen til Kirsten Christendatters ødegård 
  
matr.1688 Mikkel Pedersen (Hjulmand)   Tingbog 1675- 1686 
se ovenstående. (1675 nævnes Mikkel Hjulmand som boende i Ll. Hillers lev.) 
   
U1719 f.15 Poul Christensen, † 1754,70 år 84 Hillerslev 
  ~Maren Pedersdt. barnløs  91 St.Hiller U1760.2/195,søskende nævnt, † i et hus i Ll. Hillerslev 
 
U1743 f.102 Niels Jepsen Hunstrup, † 1798 14 HH1799/402  Poul Christensen opladt,da N.J. har tjent ham 
  ~Anne Frendsdt.- barnløs 11 Hillerslev  U1747.2/154   far. Frends Jensen 
  e. Anne Sørensdt. Balle 25 
  |-Anne Nielsdt.~Christen 53 
            Andersen, St.Hillers lev 
  |-Maren Nielsdt.~Niels 56 
             Knakkergård, Hill.  
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  |-Dorthe Nielsdt.~Jens Christensen 57 
               Kanstrup, i Kanstrup  
  |-Karen~Niels Jensen, Tingstrup 62  
  |-? Christen har givet afkald på arv 
Ved folketælling 1787 i St. Hillerslev gårde, 28. familie bor Niels Jepsen og Anne Sørensdt. i gården tillige med 3 børn 
Maren Nielsdt. 30 år ugift 
Maren Nielsdt. 28 år ugift 
Karen Nielsdt. 25 år ugift. 
* Niels Jepsen, selvejer af hk. 0.7.1.1.( hk. 0.1.1.1 16 solgt 1801), ny matr. no 31d 
Ejendommen ( nu hk. 0.4.0.1/3  ) bebos  iflg. folketælling 1801, St. Hillerslev, 39 fm. af  
Anne Sørensdt.Balle, enkekone med jord ( Niels Jepsens enke) 
hos hende bor et opfostringsbarn 
Maren Nielsdt. 9 år 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 1. hk. 0.4.0.1/3, ejer Niels Jepsens enke Anne Sørensdt. Balle 
anmærkning: “Skal have købt det af Lars Toft til Ullerupgård 4.6. 1758” 
1803 sælger Anne Sørensdt.Balle hus og jord til Niels Christensen Knakkergård  i gård gl. no 27 (ny matrikel no 9a) 
  
U1799 f.412 Lars Gregersen af Hillers lev  HH1813/189    Niels Jepsen 
+ hk. 0.2. (Lars Gregersen 67 Klim   som Lars Gregersen  harbrugt i St. Hillers lev 
(hk.0.2.= del af gl. no 12. ( hartkornsspec ifikation 1789= hus no 1.) 
  ~Anne Marie Christensdt,* 48 HH1813/189 
  e. Else Marie Andersdt. 
folketælling St. Hillerslev 1801, 41 fm. 
Lars Gregersen 34 år, i 1. ægt, - bonde og gårdbeboer 
Ãnne Christensdt,, 52 år, i 2. ægteskab 
og en tjenestepige Maren Christensdt, 26 år. 
* var ~1. g. med Christen Christensen Lynge, se “Huset no 1, hk.0.2.” ( under ny matr. 9a) 
Ejerliste, if lg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 13 
1799 skøde Lars Gregersen, tiende til købers gård af hk. 2.1.2.1., sælger kammerråd Toft 
anm. : Christen Christensen Justsen er blevet ejer af dise ejendomme ved at gifte sig med Lars Gregersens enke - Lars Gregersen ægtede Christen Christensens enke.  
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1803 skøde Lars Gregersen , hk. 2.3.3.1. (se også ” huset no 1”, under ny matr. no 9a) fra Marcussen til Ullerupgård. 
1805 skøde do, et hus hk. 0.2.3.2., fra skiffteretten i Toftes bo 
1811 skøde do,en parcel hk. 0.2.2.2., fra Christen Pedersen Vang - fra fol. 58 
 
1811? skøde Christen Christensen på umatrikuleret hus m. toft. sælger Casper Pretzman 
1814 afkald fra Niels Christian Lynge for hustrus arv efter Lars Gregersen 
 
1817 skøde Christen Justsen , parcel hk. 0.0.2.2., fra Anders Oddershede. 
 
1818 skøde Christen Christensen, parcel no 3 hk. 0.2.0.2¼ og en parcel hk. 0.4.1.2½- fra Niels Larsen, fol. 72 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Christen Justsen, 56 år, gårdmand 
~Else Marie Andersdt. 61 år 
Peder Christensen Nørgård, 31 år, svigersøn 
~Dorthe Christensdt.29 år,  
|-Anders Christian Pedersen, 7 år 
|-Christen Pedersen Nørgård 4 år 
|-Karen Pedersdt. 1 år 
Jens Jensen Homan 25 år, ugift, tjenestekarl 
Maren Pedersdt- 20 år, tjenestepige 
1842 skøde Christen Christensen Justsen, parcel af sælgeren Søren Jensen Kanstrups gård, hk. 0.1.1.¼ - fol. 34 
se også matr. no 49 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Christen (Christensen) Justsen, gårdmand 78 i sognet 
~Else Marie Andersdt. 73 i sognet 
Anders Christian Nørgård, dattersøn 27 i sognet 
Maren Pedersdt., mandens brordt. og tjp. 14 i sognet 
Mads Frost Jensen Hyldgård, tjk. 19 Jannerup 
1846 skøde Christen Christensen Justsen, parcel gl. hk. 0.2.0.2¼, + parcel 0.0.2.2. - sælger Christen Hyldgård, fol. 60 
1850 attest adkomst for Lars Gregersens enke Else Marie Andersdt. a, gården i Hillerslev hk. 2.3.3.1, b. hus lod 0.2.3.2., parcel  0.2.2.2., parcel  0.1.0.¾ m. tiender., ialt 
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3.3.0.1.¾ m. fl.l. 
1850 attest Else Marie Andersdt. ~Christen Christensen Justsen 
 
1848 skøde Peder Christensen Nørgård, mageskiftebrev fra Christen Christensen Justsen  (noget tekst ødelagt) 
se også matr. no 49 
Folketælling St. Hillerslev 1860, en gård 
Peder Christensen Nørgård, 57 år, gårdmand 
~Dorthe Christensdt.55 år 
|-Christen Justsen Pedersen, 17 år 
Christen Jensen, 26 år, født i Hunstrup, smed 
forts fol. 98M: 
1848 aftægtskontrakt Peder Christensen Nørgård med Christen Justsen og hustru 
 
1852 købek. Peder Christensen Sjælland, på gården i St. Hillerslev m. videre, og en parcel no 2 af Søren Kanstrups gård 0.1.1.¼ no 9c 0.1.1.2¼ - fra Peder Christensen Nørgård - 

tekst tabtg. 
= matr. no 8a, 11a hk 3.5.2.2., no 18 hk 0.1.0.¼, 13c 1.2.0.½, 9c 0.1.1.2¼.( flere?, tekst tabtg.-  
forts fol. 260: 
1865 skøde Peder Christensen Sjælland, parcellen 8f 2¼ alb., forenenes med gården 8a 
 
1873 skøde Peder Dusenius Christensen Sjælland, fra sin bror Peder, matr. no 8a hk 1.7.2.2¼, lod 11a hk 0.0.2.1., 9c, hk. 0.1.1.2¼ samt et hus matr. 64,½ album (fra fol. 92) 
   og et hus matr. no 49, hk. 0.0.1 ¾, lodden 13b 0.4.0.¾, lodden 53, 0.0.1.2¼, lod 8f, 2¼ alb. ialt hk. 3.0.1.1¼ med aftægt til s in bror  
 
folketælling 1880 Hillerslev, en gård 
Peder Duseius Sjælland, 33 år, født i sognet, gårdejer 
~Karen Marie Christensen, 30 år, født i sognet  
|-Johanne Pedersen Sjælland, 5 år, født her 
|-Christen Pedersen Sjælland, 3 år 
|-Christen Vandet Pedersen Sjælland, u. 1 år 
Maren Nørgård Andersen, 16 år, født i sognet, tjenestefolk 
Anton Jørgensen, 17 år, født i Hadsten, Århus amt 
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Peder Christensen Sjælland, 49 år, født i sognet, der forsørges af sin bror 
1886 skifte adkomst for enken efter Peder D. Christensen Sjælland 
 
1887 attest Andreas Peder Pedersen viet til enken, hans adkomst til matr.no 8a, 11a, 13c, 64, 49, 53, 8f. 
Folketælling St. Hillerslev 1890,en gård 
Andreas Pedersen, 30 år, født i Rær, gårdejer 
~Karen Marie Christensen, 40 år, født i Hillerslev 
|-Johanne Pedersen, 15 år, født i Hillerslev (hendes børn) 
|-Christen Pedersen Sjælland, 13 år, født i Hillerslev 
|-Christen Vandet Pedersen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Helene Pedersen, 6 år, født i Hillerslev 
Peder Christensen Sjælland, 59 år, ugift, født i Hillerslev, aftægtsmand 
Realregister 1846-1970 fol 50, matr. 8a 1.7.2.2¼, 1a 0.0.2.1., 13c  0.1.2.1¼,9c 0.1.1.2¼,64 ½ lbum, 49 0.0.1.¾, 53 0.0.1.2¼, 8f 2¼ album. 
1902 skøde Andreas Peder Pedersen, 3d ½ album- senere overført andet sted., mageskifte fra Christian P. Andersen 
 
1902 skøde Christen Vandet Christensen. 8a, 53a ¼ album, 9c, 13b  64, 8f med bygninger 
 
1904 skøde Henrik Jensen, samme ejndom.  
 
1918 skøde Johannes og P. Mortensen, samme ejendom ( ejendommen solgt til forskellige 1918,) 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 8b m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 373, fra fol. 98M ( nyt register fol. 151) 
 
1856 skøde Anders Christian Pedersen Nørgård, udstykkede parceller 8f hk 0.3.0.2¾ og 13f 0.4.2.2.2½ med bygning - mageskiftebrev fra Peder Christensen Nørgård 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Anders Christian Pedersen Nørgård, 30 år, født i sognet 
Ãnne Katrine Pedersen, 36 år, født i sognet 
Thrine Christensen 9 år 
|-Dorthe Katrine Christensen, 5 år 
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1864 skøde Peder Christensen Nørgård, huset 8b,13f hk. 0.7.3.2¼ 
1866 skøde do., matr. 8k St. Hillers lev. hk. 0.0.2.¾ - fra Christen Pedersen Nørgård 
 
1867 skøde Christen Justsen Pedersen, no 8b,13f,8h, besætning m.v. 
 
1869 skøde Niels Krog Pedersen, no 8b 0.3.0.2¾, 13f 0.4.0.2.2½, 8h 0.0.2.¾ - mageskifteskøde fra Christen Justsen Pedersen 
 
1869 skøde Lars Christensen, samme ejendom 
1885 skøde do., no 5d i St. Hillerslev 1 alb. - fra Anders Christian Jensen 
hertil? 
Folketælling1880, Hillerslev, en gård 
Lars Christensen, 38 år, født i Kåstrup, gårdejer 
~Ãnne Marie Christensen, 46 år, født i Sjørring 
|-Christian Peder Christensen, 8 år, født i sognet 
|-Christian Christensen7 år 
|-Marianne Christensen 5 år 
|-Karen Marie Christensen, 3 år 
|-Maren Kirstine Christensen, under 1 år 
Folketælling St. Hillerslev 1890, husmand 
Lars Christensen, 48 år, født i Kåstrup, husmand 
~Ãnne Marie Christiansen, 50 år, født i Skinnerup 
|-Christian Christensen 17 år, født i Hillerslev 
|-Karen Marie Christensen, 12 år, født i Hillerslev 
|-Maren Kirstine Christensen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Peder Christensen, 7 år, født i Hillerslev 
 
Realregister 1846-1970 fol. 57, matr. no 8b ¾ album, 13f hk 0.4.2.2½, 5d hk 1½ album.  
 
1904 skøde Søren Nielsen, 8b, 13f, 5d med bygninger 
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1913 skøde Christian Pedersen, samme ejendom 
 
1914 skøde Poul Nørgård Christensen, samme ejendom - aftægt til Jenss Christensen Kirk 
 
1918 skøde Søren Thøgersen, samme ejendom 
 
1918 skøde Lars Nielsen Kloster, samme ejendom 
1928 skøde do., 18c Kjelstrup 2 album fra Jens Chr. Skårup 
Folketælling Hillerslev 1921, landbrug 
Lars Nielsen Kloster, født 1886 i Rær 
~Karen Nielsen Kloster, født 1890 i Hunstrup 
1934 adk. Karen Kloster født Jensen Skårup, enken i uskiftet bo 5d, 13f, 18c  
 
1934 skøde Villiam Jensen Lauge, 5d,13f,18c  
“DANSKE LANDMÆND OG DERES SINDSATS” 
Lauge, Villiam Jensen, landmand, Hillers lev, født 31. juli 1904 i Lem, søn af landmand Niels Jensen Lauge.- Gift med Anna Jensen Lauge, født Midholm 29. juni 1909 i Hundborg, 
datter af landmand Chr. Midholm. Gården er opført 1915 og overtaget 1934. Der var da opdyrket 12 tdr. land, det samme som nu. Ejendomsskyld kr. 12000, grundskyld kr. 5800. 
Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 4 køer, 2 ungkvæg og 3 svin, mod nu 2 heste, 5 køer, 3 ungkvæg og 20 svin. Jensen Lauge er uddannet ved landbruget 
 
1971 skøde Sigfred Madsbøl 13f 
nyt tingbogsblad 1971 matr. 13f. 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 8e, 13g 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 373, fra fol. 98M ( nyt register fol. 98) 
 
1856 skøde Christen Pedersen Nørgård, 8e hk. 0.3.1.1¼ matr.13g hk  0.3.1.1¼, mageskifte fra Peder Christensen Nørgård, skal bebygges ( en del frasolgt) 
1856 skøde do., parcel no 22e 1½ album. sælger Lars Nielsen 
Folketælling St. Hillerslev Udmark 1860, et hus 
Christen Pedersen Nørgård, 30 år, født i sognet 
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~Ãnne (Else?) Katrine Pedersen, 36 år, født i sognet 
|-Trine Christensen, 9 år, født i sognet 
|-Dorthe Katrine Christensen, 5 år, født i sognet 
Folketælling 1880, Hillerslev, et hus 
Christen Pedersen Nørgård, 49 år, husejer 
~Else Katrine Pedersen, 56 år, født i Hillerslev 
|-Peder Martinus Christensen, 13 år,født i Hillerslev 
Christian Nielsen, 7 år, ophold på fattigvæsnets v egne 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christen Pedersen Nørgård, 59 år, født i Hillerslev, husmand, ( på tillægsliste, p.t. Sennels) 
~Else Katrine Pedersen, 66 år 
|-Peder Martinus Christensen, 23 år, født i Hillerslev, (tillægsliste, p.t. i Thisted) 
~Else Katrine Andersen, 24 år, født i Bedsted 
|-Antonette Christensen, 2 år, født i Hillerslev 
 
Realregister 1846-1970 fol. 98, matr. 13g hk. 0.3.2.2¾, 22e hk 1½ album 
 
1905 skøde Peder Martinus Nørgård, 13g, 22e med bygninger - fra sin far 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 13g - landbrug 
Peder Martinus Nørgård, født 1866 i Hillerslev, ugift.(se dog folketælling 1890 ovenfor, ~, måske nu enkemand) 
Christen Pedersen Nørgård, født 1830 i Hillerslev, enk e, alderdomsydelse 
Dorthe Andersen Nørgård, født 1866 i Hillerslev, ugift, husbestyrerinde 
Olga Karoline Nielsen, født 1915 i Hillerslev, barn 
 
1936 skøde Lars Christian Nørgård 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Nørgård, Lars Chr., landmand, Hillerslev St., født 3. marts 1899 i Sennels, søn af landmand Peter Martinus Nørgård. Gift med Ingeborg Nørgård, født Pedersen, 15. januar 1912 i 
Sennels, datter af landmand Jensenius Pedersen. Gården har været i slægtens eje i ca. 100 år, den er ombygget i 1915. Nørgård overtog den i 1935, der var da opdyrket 8 tdr. land. 
Ejendomsskyld kr. 10000, grrundskyld 5300. Ved overtagelsen var der 2 heste, 4 køer, 4 ungkvæg, 8 svin, mod nu 2 heste, 4 køer, 4 ungkvæg og 15 svin. Nørgård er uddannet 
landmand og har endvidere uddannelse som mejerist. Har været formand for Hillerslev Husmandsforening.  
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22e udgår af matr. 1958, 13n 0.3.2.¼ solgt 1968 
 
St. Hillerslev,matr. 8e hk 0.4.1.¾ og 9e,f,g, af Ll. Hillers lev  
Realregister 1846-1970 fol. 54, gl. matr. fol. 340 ( se også 8e andet sted) 
 
1855 skøde Mikkel Christian Jensen, ( i Ll. Hillerslev) 8e St. Hillerslev - fra Peder Christensen Nørgård 
1859 skøde do.  9e 2 alb,9f 2½ album,9g 0.0.3.2¼ Ll. Hillerslev . fra enken Inger Chris tensdt, (se Ll.  Hillers lev) 
 
1899 skøde Niels Madsen, 8e, 9e,9f, 9g med bygninger - mageskifteskøde  
Folketælling St. Hillerslev 1890 et hus 
Niels Madsen, 32 år, født i Hillerslev, arbejdsmand ved landbruget 
~Ãnne Marie Hansen, 28 år, født i Tved 
Folketælling Hillerslev by 1921, matr. 8e 
Niels Madsen, født 1857 i Hillerslev, husmand 
~Ane Marie Madsen, født 1851 i Tved, ankom til sognet 1877 fra Nors. 
hertil? samme folketælling tillægsskema: Hans Mortensen, husmandssøn- på rejse 
 
1928 skøde Christian Knudsen Christiansen, 8e,9e,9f,9g ( 9g, 9i frasælges)  
 
1929 skøde Jens Christian Jensen, samme ejendom 
 
1947 skøde Severin Pedersen Bisgård, 8e, 9e, 9f 
( 1958 udgør 8e 0.4.1.1¼, 9e 0.1.0.1 - 9f inddraget,  9e ændret v. jodfordeling 
1969 nyt tingbogsblad 8e 
 
St. Hillerslev, matrikel no 8k m.fl. 
Realregister 1846-1970 fol. 243, matrikel no 8k hartkorn 0.1.0.1¼, 
 
1898 skøde Christen Jensen Bonnerup, parcel 8k - fra Peder Pedersen 
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1907 skøde Lars Chr. Tobiassen, samme ejendom + bygninger 
 
1913 skøde Martin Christoffer Andersen 
 
1918 skøde Jens Nikolaj Andersen, samme ejendom 
Folketælling Ballerum 1921 
matr. 8k Ballerum 
Jens Nikolaj Andersen, født 1869 i Heltborg, landmand 
~Else Andersen, født 1860 på Ballerum 
 
1922 skøde Andreas Christensen 
1924 skøde do., 29e St. Hillers lev 1 album - fra Peder Rærgård Knudsen 
 
1925 skøde Anton Pedersen, 8k, 29e 
 
1934 skøde Knud Christensen 8k, 29e.  
1952 skøde do., 13d af Brund ½ album - fra Peder Chr. Oddershede 
1954 skøde do., 22e Kjelstrup ( videresolgt) 
 
St. Hillerslev, matrikel no 8p 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 269, matrikel 8p St. Hillerslev hartkorn 0.4.0.0. 
 
1918 skøde Gregers M. Gregersen, 8p - fra Johannes og P. Mortensen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 8p 
Gregers Martinus Gregersen, født 1891, Hillerslev, gartner 
~Karoline Gregersen, født 1897 Ø. Jølby, ankom 1918 fra Hunstrup 
Kristiane Kalhave, født 1862 i Tøving, enke, ankom 1873 fra Erslev  
1946 adk. Karoline Gregersen, enkefru 
 
1946 skøde Christen Daugård 
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St. Hilerslev, matrikel no 8q 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 268. matr. 8q hartkorn 0.1.3.2¼ 
 
1918 skøde Peder Kanstrup, 8q - fra Johannes og P. Mortensen 
 
1951 adk Christen Vandet Christensen Kanstrup. if lg. skifte 
 
1951 skøde Christen Daugård 8q1971 8q 12.945 m²  
overført 8p 
 
Et hus på le jet grund, matrikel no  8’ l 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 98M og 232 - nyt register fol. 232 
 
1855 kontr. Jens Peter Larsen Sårup*), lejeret på en særskilt liggende jordlod under Peder Christensen Nørgårds gårds ejendom og det af sælger på det lejede opført bygning. 
Folketælling 1860 St. Hillerslev, et hus 
Jens Peter Larsen Sarup, 31 år, født i sognet, daglejer 
~Mette Marie Mikkelsen, 37 år, født i Hunstrup 
|-Christen Sarup Jensen, 3 år, født i sognet 
*) fol. 55, samme protokol, får Jens Peter Larsen Sårup skøde 1867 skøde på et hus på Hillerslev bys gade med skifte på Ballerum 
det såkaldte “ Anders’s hus” på Hillerslev gades fælled med tilhørende skifte på Ballerum - fra sogneforstanderskabet Hillerslev Kåstrup 
 
1862 skøde Jens Christian Sørensen, lejeret på en jordlod under Peder Christensen Nørgårds gårds ejendom og opførte hus, fra Jens Peter Larsen Sårup 
 
1867 skøde Jens Peder Pedersen, ovennævnte leje efter kontrakt af 1855 og ovennævnte bygning - fra Jens Christian Sørensen 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus (1860=matr. 7a Jens P.P. Sunesen), kaldes også Jens Peter Pedersen, Jens Peter Sunesen 
Jens Peder Pedersen, 49 år, født i Hillerslev  
~Maren Katrine Jensen, 45 år, født i Hillerslev 
|-Else Marie Jensen, 12 år. i Thisted 
|-Lars Christian Jensen, 10 år, født i Hillerslev 
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|-Anne Kirstine Jensen 7 år 
|-Edvard Carl Jensen, 5 år 
|-Dusine Jensen 2 år  
folketælling 1890 - se matr. no 39 
 
1882 skøde Jens L. Ludvigsen - samme lejeret og husbygning 
Folketælling St. Hillerslev 1890 
Jens Larsen Ludvigsen, 50 år, født i Sperreing, husmand 
~Gertrud Marie Nielsen, 49 år, født i Hundborg 
|-Nielsisne Katrine Jensen, 9 år, født i Skovsted 
se folketælling 1880 i Skovsted 
 
Realregister 1846-1970 fol. 232, lejeret af hus 8’l 
1896 skøde Andreas Peder Pedersen, samme ret.  
 
St. Hillerslev, gl.matrikel no 27, ved Led,ny matrikel no 9a, 12a (inkluderet gl. matr. no 31, hvorunder del af gl. no 12 og “Huset no 1” er tillagt.)  
matrikel 1664, hartkorn 2.4., ejer Øland, bruger Peder Pedersen 
DØV 1683, ødegård tildømt komgelig majestæt., nu i fæste Christen Jensen. artkorn 2.4. med fr ihed til 1683 for at genopbygge 
matrikel 1688, no 27, hartkorn 2.3.3.2, Kongens, bruger Christen Jensen, en ødegård 
matrikel 1688b, Ryttergods , bruger Mikkel Madsen - nu Christen Jensen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 27, hk. 2.3.3.2., bruger Christen Jensen, før Peder Pedersen, solgt til M Lelius, Ullerupård 
matrikel 1688c, Sønder Ullerupgård, bruger Peder Christensen 
hartkornsspecif ikation 1778,Ullerupgård,hk 2.3.3.2 bruger Christen Jensen Odde 
hartkornsspecif ikation 1789 no 2, hk. 2.3.3.2, ejer Ullerupgård, bruger Christen Odde 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkon 1.6., (gl. matr. no 31, bestående ag hk.0.7.3.0. + 0.6.2.0) ny matrikel no 9a hartkorn 2.0.1.½, 9b hartkorn 0.0.0.2¾, ejer og bruger Søren Jensen 
Kanstrup 
hartkornsekstrakt 1820/39   gl. hk. 3.1.1.½, ny matrikel no 12 hk. 3.4.3.1¾, ejer og bruger Søren Knakkergård 
ændret til ny matr. no 12a, nye hk. 3.2.3.2½ (gl. 2.7.3.2 1/3), ejer og bruger Søren Jensen Kanstrup 
 
I tingbogen 1667 omtales Christen Pedersen v. Led i St. Hillers lev, hvor herredsfogedens folk vil gøre udlæg for 18 års gæld og man talte med Christen Pedersens datter  



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

67 

Karen Christtensdt. - samme år oplyses at Christen Pedersen v. Leds datter Karen har en dt. Anne, født 1662, med udlagt barnefar Anders Pedersen i Kilsgård. 
 
matr.1664 Peder Pedersen - se  gård gl. no 19   Tingbog 1667 ff 
Tingbog 1679 har Christen Ibsen Harbo i Hillerslev ladet syne græsningen til Peder Pedersen ved Led hans ødegård. 
 
matr.1688 Christen Jensen se gl.no 19 56  Tingbog 1686 , stævningsmand for kgl. majestæt 
  ~Maren Christensdt. Tange 
  |-Peder Christensen 83 
  |-Anne Christensdt. 84 
  |-Else Christensdt.~Peder Andersen 87 
          Led i Brund (senere Hill.) 87 
  |-Christen Christensen 89 
  |-Maren Christensdt. 91 
Tingbog 1688 Christen Jensen stævnes af amtmanden for ulydighed, han ville ikke stævne i kongens sager, han havde ellers nydt frihed og afslag i skyld og arbejdspenge. 
 
m1688b Mikkel Madsen - se også gård gl. no 19 m.fl.   
 
U1719 f.15 Peder Christensen Led † 1781 93  U1765.2/257 
  ~Abelone Pallesdt.(1718) 84 Hillerslev U1721.2/18 
  |-Christen Pedersen,Nør Torup,Hjortdal 21  U1788.4/2 
  ~Anne Christensdt. 99 
  |-Abelone Pedersdt.Led, her i gården 24 U1788.4/2  
  |-Mikkel Pedersen Led, Hov~ 28 U1765.2/257          
                  Kirsten Poulsdt. 30 Thisted     far P.Jensen i Kjelstrup 
  |-Niels Pedersen på Holm,Øsløs 34  U1788.4/2 
  |-Anders Pedersen Led i Hov,Sennels 37 U1798.4/205 do 
  |-Mads Pedersen Led 40  do 
  |-Anne Pedersdt.~Niels Jensen Holm,Vust 32  do 
 
U1764 f.193 Christen Poulsen Odde - barnløs 29 Sennels U1797.4/180 1789.4/11 Peder Christensen opl. far:P.Larsen Odde, Hov 
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  ~Abelone Pedersdt. Led 24 her U1788.4/2 udarv. 
  e. Maren Nielsdt. 56 St. Hill 
Ved folketælling 1787 St. Hillerslev, gårdmænd 17. familie bor parret i gården med 3 tjenestefolk 
Enok Konge 24 år 
Maren Nielsdt. 18 år 
Anders Christensen 13 år gl. 
 
U1798 f.455 Niels Christensen Knakkergård 57 Kåstrup   Chr. Poulsen Odde † ægter enken 
  ~Maren Nielsdt. se ovenfor 56 St.Hill  HH1799/402  far Niels Jepsen 
Ved folketælling 1801, St. Hillerslev, 37. fm. bor 
Niels Knakkergård, 44 år, som bonde og gårdbeoer, i 1. ægteskab 
~Maren Nielsdt. 47 år, i 2. ægteskab 
samt 2 tjenestefolk Mads Leed 62 år ugift og 
Søren Christensen 15 år. 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 3: 
1802 skøde Niels Christensen Knakkergård på hans fæstegård hk. 2.3.3.2. fra Marcussen til Ullerupgård 
1802 skøde do, fra Anne Sørensdt. Balle, et hus med jord hk. 0.4.0.1/3. 
 
1814 skøde Søren Christensen Hillers lev, dannebrogsmand, hk. 3.1.1.½ ( ny no 12) 
fremlagt dødsattest, Niels Christensen Knakkergård og hustru er døde. 
1827 skifte Søren Christensen Knakkergård, adkomst for enken Margrethe Andersdt. til 
stervbogården hk. 2.3.3.2. og huset hk. 0.4.0.1/3. ( af huset solgt, nye hk. 0.2.2.2. fol. 311, og en del andre parceller. 
= Søren Christensen Knakkergård  HH1827/216 
e. Margrethe Andersdt. 
noget tekst tabtgået  
 
1830 ? adk  Søren Jensen Kanstrup ifl. vielsesattest på næst fornævnte kones ejendom (~Margrethe Andersdt. ?) iflt. pantebrev, nu hk. 2.3.3.2. 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Søren Jensen Kanstrup, 34 år gårdmand 
~Margrethe Andersdt., 49 år 
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|-Anne Marie Sørensdt- 27 år 
|-Jens Boesen Sørensen 14 år 
|-Dorthe Sørensdt., 11 år 
|-Anders Christian Sørensen, 8 år 
|-Søren Sørensen Knakkergård 2 år 
Kirsten Marie Christensdt., 19 år tjenestepige 
Niels Rasmussen 21 år, tjenestekarl 
1842 lejes 3 stk.kjærjord ud til : Johannes Kronholm, Christen Simonsen og Lars Blokhus og hustru. 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Søren Jensen Kanstrup, gårdmand 00 i sognet 
~Margrethe Andersdt., 2. ægt.) 96 
5 børn, hvoraf 4? er stedbørn 
Ane Marie Sørensdt. 17 
Jens Boesen Sørensen 20 her 
Anders Christian Sørensen 19 her 
Søren Knakkergård Sørensen 27 her 
Karen Marie Sørensdt. 33 
(en del tekst tabtgået, omhdl. bl.a.  matr. no 12a 4.0.1.2½ ) 
1851 består ejendommen af matr. no 9a, hk. 0.1.1., 9b og 12a, gl. hk. ialt 4.5.3.2½, ny hk. 5.3.2.0.,hvoraf en del frasælges. 
 
1859 skøde Søren Knakkergård Sørensen, gården 12a i Hillerslev, hk. 4.0.1.2½ m. besætning ( 12f frasolgt)  
folketælling Hillerslev 1860, en gård 
Søren Knakkergård Sørensen, 28 år, gårdmand 
~Dorthe Marie Christensen, 23 år, født i sognet 
|-Dorthe Margrethe Sørensen, 1 år 
Søren Jensen Kanstrup, 60 år, gårdmandens far 
~Margrethe Andersdt. 64 år 
Johanne Kathrine Steenstrup, 19 år født i sognet, tjenestepige 
Peder Skjelsgård, 66 år, fraskilt, født i Thisted, almisselem 
1870 skøde Søren Knakkergård Sørensen, parcel 9a 1¾ alb., 9b 2¾ alb., 9g 0.0.1.0. 
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1871 adk  Dorthe Marie Christensen, enke i uskiftet bo efter Søren Knakkergård Sørensen Kanstrup til 9a 1¾alb, 33a 0.1.3.¾, 12a 1.6.0.¼,12i 1.5.2.¾, 9b 2¾alb., 9g  
  0.0.1.0., 33b 0.0.2.¼, 12g 0.2.0.½ ( 12g solgt),12h 0.1.0.2½, 33d 0.0.1.½ ( en del frasolgt) 
1871 skøde do., parcel 10a St. Hillerslev med bygning, hk. 2.4.2.0., mageskifteskøde fra Poul Knudsen Pedersen. 
fortsat fol. 451 ( nyt register fol. 76) 
 
1871 attest Christen Hove Jensen er gift med enken Dorthe Marie Christensen 
Folketælling 1880 Hillerslev, en gård 
Dorthe Marie Christensen, 42 år, enke, født i sognet 
|-Anne Margrethe Sørensen Kanstrup, 17 år, født i sognet 
|-Christen Bonde Sørensen Kanstrup, 10 år 
|-Anine Sørine Christensen, 7 år 
Søren Jensen Kanstrup, 80 år,enke, født i sognet, aftægtsmand 
Peter Christian Jensen 23 år, født i sognet, tjenestefolk 
Peder Bisgård Jensen, 19 år, født i sognet 
 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 523 ( nyt register fol. 59 
 
1884 skøde Peder Christian Jensen, matr. 10i, hk. 1.1.3.2¼, 12k 0.6.3.2½, 9a hk. 1¾ alb. - disse 3 matr. udgør hovedparcel, 9b 2¾ alb. (solgt fol. 523), sælger Dorthe Marie 
Christensen 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Peder Christian Jensen, 33 år, født i Hillerslev 
~Anne Margrethe Sørensen Kanstrup, 27 år, født i Hillerslev 
|-Kristiane Pedersen, 6 år, født i Hillerslev  
|-Søren Knakkergård Pedersen, 5 år, født i Hillerslev  
|-Maren Katrine Pedersen, 4 år, født i Hillerslev 
|-Dorthe Marie Pedersen, 2 år, født i Hillerslev 
|-Christian Pedersen, under 1 år, født i Hillerslev 
Maren Henriksen, 13 år, født i Hillerslev, tyende 
 
Realregister 1846-1970 fol. 59, no 9a hk 1¼ album, 10i hk 1.1.0.2¼, 12k hk 0.6.3.21 (12’l 2¾ album overført andet sted 1895 
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1895 skøde Anders Christensen, 9a, 10i, 12k med bygninger, mageskifteskøde 
1919 adk. arvinger efter Anders Christensen 9a, 10i,12k, 4d 1 alb., 33b 1½ album, 67 0.0.1.1. med bygninger 
 
1919 skøde Kirstine Marie Christensen og Søren Tousgård Christensen, medarvinger, samme ejendom,  
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 10i 
Søren Thousgård, født 1896 i Hillerslev, ugift, landmand 
Marie Christensen, født 1892 i Hillerslev, ugift 
Dorthe Chritensen, født 1906 i Hillerslev 
Carl Christensen, født 1906 i Jølby, 1920 fra Hunstrup, tyende 
1928 skøde Søren Tousgård, Maries ½ 
1952 adk Sine Tousgård Chris tensen, enken 4d, 67 
 
1958 skøde Anders Tousgård Christensen, 9a, 10i, 12k, 33b  
1968 skøde do., 33a 0.1.2.1. 33e 1¾ album 8r 0.1.3.¾ 
1968 udgør 10i hk 2.3.3.2¾, uderlagt 8r,12k,33a,33b,33e ( 12’l overført andet sted) 
1968 nyt tingbogsblad 9a 0.0.2.2. 
St. Hillerslev hk. 0.7.2.0. gl. matr ikel no 31, ny no 9a 
Jordebog 1660-62, hartkorn 3.0., ejer Karen Dyre, en gård Mette Jensdt. sidst beboede og nu ikke findes bruger på. 
matr ikel 1664 , hartkorn 3.0.,(1.0) et øde boel, bruger Mette Jensdt. 
DØV 1676,1677, 1 ødegård forr ige Karen Dyres, Mette Jensdt. påboede.  
DØV 1683, ødegård m. frihed 1681-1683 bruger Mette Jensdt., hartkorn 3.0. 
DØV 1680, et boel, Mette Jensdt. hk. 3.0., nedsat til hk. 1.0. 
matr ikel 1688 no 31, hk. 0.7.2.0., Kongens, et ødeboel, bruger Lars Christensen 
matrikel 1688b - som ovenfor 
Auktion 1716, no 31, hk. 0.7.2.0., bruger Lars Christensen, før Mette Jensdt., solgt til M. Lelius, Ullerupgård 
matrikel 1688c no 31. hk. 0.7.2.0., ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Gravers Nielsen (*Gravers bruger desuden  hk. 0.6.2.0. af no 12, der tillægges her) 
hartkornsspecifikation 1778 no 31, ej. Ullerupgård, bruger Niels Graversen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 3, hk. 1.6.0.0. ejer Ullerupgård, bruger Christen Slot 
= gl. hk 0.7.2.0. + 0.6.2.0, ialt gl.matr. no 31 hk. 1.6.0.0. 
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hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkon 1.6., (gl. matr. no 31, bestående af hk.0.7.3.0. + 0.6.2.0) ny matrikel no 9a hartkorn 2.0.1.½, 9b hartkorn 0.0.0.2¾, ejer og bruger Søren Jensen 
Kanstrup 
  
matr.1664 Mette Jensdt.   Tingbog 1674 
Tingbog 1674, hvor Todbøls fuldmægtig stævner Jens Pedersen Harbo til forbud. Hans far var tilstede på sin søns vegne og fremlagde hjemmelsbrev  lydende på at Anne Arenfeldts 
mor har lejet til Jens Pedersen Harbo, det boels jord som Mette Jensdt. sidst iboede  og som Jens Pedersen Harbo måtte beholde i 4 år 1672-1676 og  den afgrøde,  
der vokser derpå, måtte han føre bort- herimod blev fremlagt et skøde fra Karen Dyre til Knifholt til inspektør Peters på en gård i Hillers lev, som Mette Jensdatter ibor, skylde af 4 td. 
byg, dateret 25.5. 1674. sagen blev henvist til landstinget. 
Var Mette Jensdt. gift med Christen Sørensen ?, nedenstående ekstrakt fra tingbogen tyder på at parret boede her i gården.  
før 1674 Christen Sørensen   Tingbog 1674 
  ~Mette Jensdt. 
1674 7.7., har Henrik Peters ( til Ullerupgård) synet isæden til den gård i Hillers lev som Christen Sørensen og Mette Jensdt. s idst havde i fæste og fradøde.  
 
o.1674 Jens Pedersen Harbo St. Hill.  Tingbog 1671-1686 se ovenfor  far P Pedersen H 
 
bemærk at Jens Pedersen Harbo ikke, som s ine søskende, er nævnt i arveafkald 1682 - † ? se ny matr. no 5 
 
matr.1688 Lars Christensen 45  Tingbog 1684-1700,  
  ~Maren Christensdt. 52 
  |-Helvig Larsdt. 87 
 
U1719 f.16 Gravers Nielsen 66 Øsløs  U1779.1/202 Lars Christensen opl. ægter dt.  
  ~Maren Madsdt.  68 
  |-Anne~Poul Chrsen, Hov, Sennels 95 Øsløs U1764.2/252 
  ~ Helvig Larsdt. 1710 87 her 
  |-Christen Graversen, Hillerslev 11Hillers lev  U1766.2/271 
  |-Niels ,her i gården 13  U1763.2/232,1766.2/271 
  |-Maren ~Thomas Jensen,Kåstrup 16  U1762.2/271 
  |-Christen Graversen, Sennels 21 Hillerslev  U1766.2/278  
  |-Lars Graversen i Kåstrup 24  U1766.2/278 
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  |-Karen~Jens Nielsen, Kåstrup 28  U1766.2/271 
 
U1742 f.101 Niels Graversen 13 her U1779.1/202  hans forældre hk. 0.7.2. 
U1765 f.198 do    Peder Chrsen Vandet 0.6.2. 
  ~Kirsten Boersdt. 10 Hillerslev U1763.2/232 U1715.1/3  far:Boer Nielsen 3.5.0.2. 
  |-Gravers Nielsen i Kilsgård 47    
  ~Inger Nielsdt. 38 Hundal  U1771.1/132,1767.2/278  far:Niels Pedersen,  
  |-Niels Nielsen 76 
  |-Maren Nielsdt.~Christen 66 
                  Nielsen Toft, St. Hill 
  |-Helvig Nielsdt.~Lars Nielsen, Malle  69 
  |-Kirsten Nielsdt. 71 
  |-Dorthe Nielsdt. 73 
 
U1780 f.275 Christen Nielsen Slot 51 Hov  U1758.2/176,far N.Nielsen Slot Niels Graversen † ægter enken 
  ~Inger Nielsdt.- se ovenfor 38 Hundal 
  |-Marie Christensdt. 81  
Ved folketælling 1787 St. Hillerslev gårdmænd, 18. familie bor Christen Slot ~1.g. og hans hustru  Inger Nielsdt. ~2.g. i gården 
tillige med 4 børn af hendes 1. ægteskab, Maren, Kirsten og Dorthe Nielsdøtre og sønnen Niels Nielsen 
Desuden parrets datter Marie Christensdt. 6 år gl. 
 
før 1801 Niels Graversen 76 her 
  ~Johanne Pedersdt.  76 
Ved folketælling 1801, St. Hillerslev. 43. fm. bor parret i gården, tillige med 
hans mor Inger Nielsdt., 63 år i 2. ægteskab og hendes mand Christen Nielsen (Slot) og 
en tjenestepige Marie Christensdt. 20 år (dt. af Chr. Nielsen) 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 34 
1802 skøde Niels Nielsen Graversen hk. 1.6.0.0., sælger P. Marcussen til Ullerupgård 
1801 skøde do, hk. .0.2.3.½  
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1811 skøde Jens Bojesen, hk. 1.6.0.0. 
1811 testam ml. Jens Bojesen og hustru Dorthe Poulsdt., hendes adkomst til tiender 
 
1816 skøde Søren Christensen Knakkergård, boelssted hk. 1.6.0.0.  
1827 skifte efter do, adkomst for enken Marrethe Andersdt. hk. 1.6.0.0 
1829 testam Jens Bojesens enke Dorthe Poulsdt. testamenterer tiender til Søren Christensen Knakkergårds dt. Anne Marie og sønner Ander Christian og Niels Christian 
 
1830 attest Søren Jensen Kanstrup er gift m. enken ( en del frasolgt-) ( se også matr. 9a) 
1851 afkald til Søren Kanstrup, fra Niel Christian, Anders Christian Sørensen, Jens Bojesen Sørensen og Ane Marie Sørensdt. for arv efter deres mor Margrethe Andersdt. 
1854 testam ml. Søren Jensen Kanstrup og hustru Margrethe Andersdt. 
St. Hillerslev gl. matrikel no 12, hk. 1.0.2.0. (del tillagt gl. matr. no 31) 
kommissionsmatrikel 1661/62, ejer udlagt fra Mariager Kloster til Dorthe Då, bruger Vogn Bertelsen 
matrikel 1664, hartkorn 2.0., ejer Dorthe Då, bruger Vogn Bertelsen 
matrikel 1688, no 12 hartkorn 1.0.2.0., ejer Oberst Trolle, samme bruger 
købt af Ullerupgård 1688 
matrikrl 1688b no 12, hartkorn 1.0.2.0 .ejer Envold Nielsen, bruger Mogens Bertelsen - nu Christen Andersen 
matrikel 1688c, no 12, hartkorn 1.0.2.0., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Christen Jensby 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård: af no 12 bruger Niels Graversen 0.6.2.0.- Christen Poenius  0.2.0.0. 
Ved hartkornsspecifikation 1789 bliver hk. 0.2. til hus no 1 i St. Hillerslev, bruger Christen Christensen Lynge - men tillægges 1796 gl. matr. no 16. 
 
matr.1664 Vogn Bertelsen   Tingbog 1667, hvor han tiltales for restancer 1661-1666 til Dorthe Då. 1674 tiltales Vogn 
Bertelsen tillige med andre for  Allehelgensdag at have ført 6 læs rug fra Tved sogn. Dorthe Då hendes delefoged indstævnes tilligemed. 1675 blev Vogn Bertelsen, Laust Jensen, 
Niels Bertelsen og Niels Jensen i Hillers lev 26 sldl, som Anne Jensdt., født i Hillerslev havde arvet efter sine forældre og som Anders Bertelsen havde haft under hånd. Hendes 
frænder blev tilbudt disse penge, da hun er skrøbelig og ikke kan fortjene sit brød. 
 
før 1688b Mogens Bertelsen 
 
matr.1688b Christen Andersen 
 
matr.1688c Christen Jensby (samme som ovenfor? Christen Andersen af Jensbygård? 
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Huset no 1, hk. 0.2. ( der tillægges gl. matrikel no 31) 
før 1765 Peder Christensen Vandet - der f lytter til Brund hk. 3.2.3.2. - se der 
 
U1765 f.199 Christen Christensen Lynge Poenius 29 Hillerslev U1796.4/155,1772.1/143 et hus Peder Vandet      
                         ~Anne Larsdt..  U1773.1/145 
  |-Lars Christian Christensen 66 
  e. Anne Marie Christensdt.* 48 
hvormed f lg. 2½ td.sæde, skatter af hk. 0.2.0.0. 
Ved folketælling 1787 bor parret i huset tillige med en tjenestepige, Maren Vendelbo, 12 år gl.    havde,  
 
U1796 f.447 Lars Gregersen i Klim   Chr. Christensen Lynge † -- ægter enken 
  ~Anne Marie Christensdt.-se ovenfor 48 
se gl. matr. no 16 (ny matr. 9a), hvor Lars Gregersen får tillagt huset. 
* Lars Gregersens enke ~Christen Christensen Justsen (sk. og pantereg. fol.  13) 
hk. 0.6.2.0., der 1765 tillægges no 31, “som Peder Vandet havde”  
 
St. Hillerslev,Kærlod med husbygning på matrikel 9b St. Hillerslev 
Lejere, Realregister 1846-1970 fol. 234 
1842 kontr. Johannes Kronholm, 1 stk. kærlod fra Søren Jensen Kanstrup 
 
1848 leje Jens Christensen, samme - nu no 9b St. Hillerslev 2¾ album 
1848 skøde do. på et 7 fag hus på kærlodden (uds lettet 1891 
 
Realregister 1946-1970 fol. 235 
1861 kontr. Morten Sø Nielsen, lod, før udlejet til Christen Simonsen - fra Søren Knakkergård Sørensen 
1861 leje Anders Chr. Nielsen, samme ejendom 
1872 leje Poul Christensen, same ejendom - det opførte hus solgt 1885 til 9b 
 
Hus St. Hillerslev matrikel 9b 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 524 (nyt register fol. 60) 
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1884 skøde Christian Peter Christensen, parcel no 9b 2¾ alb.  
1884 skøde do., Det på 9b opførte hus, som er nævnt i skødet - sælger Poul Christensen + lejekontrakt af 1872 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christian Peter Christensen, 40 år, født i Nors 
~Marie Pedersen, 33 år, født i Hillerslev 
|-Matilde Christensen, 4 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 60, matr. 9b St. Hillerslev 2¾ album, 15b Brund ½ album 
 
1923 skøde P. Christian Christiansen, 9b med bygninger 
1952 skøde do., 15b Brund 
 
1960 skøde Niels Christian Kjærgård Nielsen, 9b 
 
1964 skøde Roald Nielsen 9b 
 
St. Hillerslev, ny matr. no 9e m.f l.  
Ejerliste Skøde og panteregister 1823-46 fol. 311 ( nyt reg. fol. 63) 
 
1845 skøde Jens Pedersen, parcel no 9e af sælger Søren Jensen Kanstrups gård, nyt hk. 0.2.2.2. med bygning, fra fol. 3 
1859 skøde do, no 2g af Kanstrupgård 2½ alb. fra Christen Vandet Christensen ( solgt igen) 
Folketælling, St. Hillerslev 1860, et hus 
Jens Pedersen, 42 år, født i Østrild, husmand 
~Johanne Marie Christensdt., 37 år, født i sognet 
|-Peder Christian Jensen, 13 år, født i sognet 
|-Anne Marie Jensen 11 år 
|-Niels Jensen, 8 år,  
|-Else Marie Jensen, 6 år 
|-Christian Jensen 4 år 
|-Maren Jensen 1 år 
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1868 skøde do, no 6av af Jensbygård 1 alb. fra Christen Vandet Christensen 
1868 skøde do, 10f 0.1.3.1., 48 0.0.1 2¼ - fra fol. 26, solgt fol. 459) 
1873 skøde do, no 6au af Jensbygård 0.2.0.¾ fra Mads Jensen 
Folketælling 1880, Hillerslev, et hus 
Jens Pedersen, 62 år, født i Hunstrup, jordbruger 
~Johanne Marie, 56 år, født i sognet 
|-Peter Christian Kjær Jensen, 18 år, født i sognet 
|-Kristiane Jensen, 13 år 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Jens Pedersen, 71 år, født i Østrild 
~Johanne Marie Christensen, 66 år, født i Hillerslev  
Knud Andersen Nielsen, 25 år, født i Thisted, svigersøn 
~Kristiane Jensen, 23 år, født i Hillerslev, datter 
|-Niels Peter Knudsen, under 1 år 
 
Realregister 1846-1970 fol. 63 - fra gl. reg. fol. 311, 9e i St. Hillers lev hatkorn 0.2.2.2, m.fl. 
 
1896 skøde Peder Christian Kjær Jensen, no 9e, 6au med bygninger på 9e. Aftægt til sælger og hustru Johanne Marie Christensen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 9e 
Peder Kjær Jensen, født 1861 i Hillerslev, landmand 
|-Jens Peter Jensen, født 1901 i Hillerslev 
|-Christian Jensen, født 1902 i Hillerslev  
|-Andrea Sofie Jensen, født 1906 i Hillerslev. 
 
1936 skøde Peder Johannes Nielsen, 9e, 6au, 2e af Kanstrupgård 2 ¾ album.  
1943 skøde do., 22h St. Hillers lev 0.1.1.1½ - fra Jens Chr, Steffensen 
1944 skøde do., 8r 0.1.3.¾, 33a 0.1.2.2¾, 33e 0.0.1.1¼ ( 33g, h sælges fra)  
 
1946 skøde Christen M. Christensen, 8r, 9e, 33a,33e, 6au, 2e, 22h 
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1946 skøde Jens Peter Jensen, 8r,9e, 33a, 33e, 6au 
nyt tingbogsblade 9e. 
 
Gård i St. Hillerslev,gl. matr ikel no 21, ny matrikel no 10 -> 10a -> 10h 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5.2.1.1., ejer udlagt fra Ørum til Jacob Madsens arvinger., bruger Poul Christensen 
matrikel 1664, hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger Poul Christensen 
matrikel 1688 no 21, hartkorn 3.0., ejer Ejler Jacobsen og medarv., før hartkorn 5.1.1.1., bruger Lars Jensen 
matrikel 1688b no 21, hartkorn 3.0., ejer  Hestkjær, bruger nu Poul Larsen 
matrikel 1688c, no 21, hartkorn 3.0., ejer Nørtorp, bruger Jens Larsen 
1749, jordebog Nørtorp hovedgård., Hillers lev no 21, hartkorn. 3.0., bruger Niels Poulsen 
Strøgods 1778, hartkorn 3.0., bruger Niels Poulsen  
hartkornsspecif ikation 1789 no 20. hartkorn 3.7.0.1. ejer Christen Hjertbjerg, bruger Lars Dalgård (difference 0.7.0.1 stammer fra gl. gård no 20 (ny matr. 43) ) 
 Skøde og panteregister: skøde 1794 fra Christen Hjertberg i Bjerre, Rær til Lars (Christensen) Dalgård, på hans gård af hk. 3.0.0.0. - (ovenn, dif. 0.7.0.1?)  
Hartkornsekstrakt 1820/39, harkorn 4.7.3.0., ny matrikel no 10, 6.0.1.½ ejer og bruger Niels Larsen Dalgård- forandres til : 
10a hartkorn 5.0., ejer og bruger Anders Jensby, 10b hartkorn 1.0.0.1¾ ejer og bruger Peder Christensen, 10c hartkorn 1¾ album, ejer og bruger Christen Pedersen Smed i Kjelstrup 
 
matr.1661 Poul Christensen 
 
matr.1688 Lars Jensen ( se også gl. matrikel no 22, ny matr. no 2 - samme mand ? 
 
matr.1688b Poul Larsen 
 
matr.1688c Jens Larsen 
 
jb 1749 Niels Poulsen 
  ~ 
?  |-Else Nielsdt.~her i gården 46 
 
Før 1787 Lars Dalgård 45 
  ~Else Nielsdt. 46 her 
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  |-Maren Larsdt. 75 
  |-Niels Larsen 77 
  |-Christen Larsen 79 
folketælling 1787, St. Hillerslev, 20 fm. 
Lars Dalgård, 42 år, bonde og gårdbeboer 
~Else Nielsdt., 41 år 
|-Maren Larsdt., 12 år 
|-Niels Larsen, 10 år 
|-Christen Larsen, 8 år 
Niels Poulsen, 76 år enke, vanfør og lam, opholdende i gården ( hendes far?) 
Ved Folketællingen 1801, St. Hillerslev, 50. fm. bor 
Lars Dalgård og hustru Else Marie Nielsdt. i gården med de 3 børn hjemme, 
desuden Jens Nielsen, 12 år, et opfostringsbarn. 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 4, St. Hillerslev 
1794 skøde  Lars Dalgård på hans fæstegård hk. 3.0.0.0 fra Chr. Klitborg i Rær 
1801 do do, hk. 1.6.0.¼, fra Peder Andersen Klit i Lynderup, - solgt fol. 8, 0.3.3.2., fol. 7, 0.3.3.1. 
1801 do do, hk. 0.7.0.1. fra Christen Nielsen Toft i Hillerslev 
 
1808 skøde Niels Larsen Dalgård, fra sin far hk. 4.7.2.0 m. ind og udbo, tiende m.v., - (solgt 2 parc eller, fol. 7,8 hk. 0.5.3.0, 0.0.1.1½ - rest 4.1.0.2 3/4. 
1818 do do fra Christen Christensen, parcel no 4 hk. 0.1.3.2. (solgt fol. 247, 1825) 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hk. 4.7.2.0., ny matr. no 10, 6.0.1.½, ejer og bruger Niels Larsen Dalgård - ændret: 
gl. hk. 4.1.0.2¾, ny no 10a 5.0.0.0., ejer og bruger Anders (Pedersen) Jensby -  
gl. hk. 0.5.3.1, ny no 10b hk. 1.0.0.1¾, ejer og bruger Peder Christensen - se matrikel no 31a 
gl. hk. 0.0.1.1½, ny no 10c 0.0.0.1¾., ejer og bruger Christen Pedersen Smed i Kjelstrup 
ps. parceller frasolgt 1818-1825, ejendommen fortsætter under matr. 10a,soslgt til Anders Pedersen Jensby, sandsynligvis før 1834 
se under matrikel 10a  
hartkornsspecif ikation 182039, hk. 4.1.0.2¾, ny matr. no 10a hk. 5.0.0.0. - ejer og bruger Anders Jensby 
 
1845 skøde Anders Pedersen Jensby, auktionsrettens skøde. huset no 48, tekst tabtgået 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård   
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Anders Pedersen Jensby, 36 år, 
Ãnne Christensdt., 29 år 
|-Peder Andersen Jensby 4 år 
|-Dorthe Andersdt. 2 år 
Peder Andersen Jensby 75 år, enke, gårdmandens far 
Margrethe Jensdt. 19 år, tjenestepige 
Hans Dam. 19 år, tjenestekarl 
folketælling Hillerslev 1845, en gård-  
Anders Pedersen Jensby, gårdmand 98 i sognet 
Ãnne Christensdt. 03 i sognet 
|-Peder Andersen Jensby 29 Hjardemål 
|-Dorthe Andersdt. Jensby 32 i sognet 
|-Jens Andersen Jensby 35 i sognet 
|-Christen Andersen Jensby 37 i sognet 
|-Niels Andersen Jensby 40 i sognet 
|-Lars Dalgård Jensby 43 i sognet 
Ved folketælling 1860, bor parret i gården med børnene Niels Andersen Jensby, Lars Dalgård Andersen, og Elisabeth Andersenn 11 år gl. 
 
1865 skøde Poul Knudsen Pedersen, mageskifteskøde: no 10a hk. 3.2.2.2½  ( fra fol. 4), 10e hk. 0.2.0.2½ og no 48 hk. 0.0.1.2¼ - (10f,10a,10g,10e frasolgt)  
fra Anders Pedersen Jensby - ( 10a.e.f.g. samt no 48 frasælges) 
1871 skøde Poul Knudsen Pedersen,  mageskiftebrev fra enken Dorthe Marie Christensen, parcel no 12 i St. Hil. hk. 1.5.2.¾ - fra fol. 399 
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Poul Knudsen Pedersen, 45 år, født i sognet, gårdejer 
~Dorthe Andersen Jensby, 47 år, født i sognet 
|-Peder Pedersen, 21 år, født i sognet 
|-Anne Nørgård Pedersen 13 år 
 
1880 skøde Niels Andersen, no 12i 1.5.2.¾ ,10h 0.1.2.2¼. 
nyt register fol. 73 (= no10h) 
St. Hillerslev, matr. 10h, 12i 
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Realregister 1846-1970 fol. 73, 10h hk. 0.1.2.2¼, 12i 1.5.2.¾ 
1885 kontr. Niels Andersen om underhold til Inger Marie Nielsen 
Folketælling 1890 St. Hillerslev, en gård 
Niels Andersen, 38 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Birgitte Marie Jensen, 39 år, født i Hillerslev 
|-Inger Marie Andersen, 11 år, født i Hillerslev 
|-Anders Overgård Andersen, 4 år, født i Hillerslev 
Inger Marie Nielsen, 78 år, enke, født i Hilerslev, mor på aftægt  
1918 skøde do., 13b St. Hillers lev 0.3.1.0. - fra Johs. Mortensen 
 
1919 skøde Anders Overgård Andersen, søn, 10h.12i 1¾ album ( udgår af matr. 1958),13b og ½ af 1i med aftægt til sælger og hustru Birgitte Marie, født Andersen (10j 
frasolgt) 
1944 skøde do., 12n 0.0.1.2. - fra Jens Møller Overgård ( sammenlagt m. matr. 10h 1958) 
Folketælling Hillerslev 1921 
Anders Overgård, født 1886 i Hillerslev, landmand 
~Maren Kirstine Overgård, født 1886 i Hillerslev 
|-Birthe Marie Overgård, født 1914 i Hillerslev 
|-Anine Petrea Overgård, født 1915 i Hillerslev 
|-Niels Overgård, født 1917 i Hillerslev  
|-Christen Peter Overgård, født 1919 i Hillerslev 
|-Dagny Overgård, født 1919 i Hillerslev 
Marie Andersen, født 1850 i Hillerslev, enke, slægtning, particulier 
Niels Eriksen, født 1903 i Hillerslev, tyende 
Johanne Jensen, født 1904 i Hillerslev, tyende 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Andersen, Anders Overgård, gdr. Hillers lev, født 29. januar 1886 i Hillerslev. Søn af gdr. Niels Andersen. Gift med Maren Kirstine Andersen, født Andersen 2. december 1886 i 
Kelstrup. Datter af landmand, skomager Chr. Peder Andersen. Bygningerne er opført 1870 og har været i s lægtens eje siden 1880. Andersen overtog gården i 1919, der var dengang 
opdyrket 22 tdr. land mod nu 25 tdr land. Ejendomsskyld kr. 24500, grundskyld kr. 14.400. Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 6 køer, 10 ungkvæg og 8 svin og er nu 3 heste, 
10 køer, 15 ungkvæg og 20 svin. Andersen er uddannet ved landbruget og hr været på Hundborg Højskole 1909-10. Andersen har æret formand for brugsfoeningen i Hillers lev fra 
1936-40 og har været i skolekommissionen i 7 år; er nu formand for ægsalgskredsen og repræsentant for Hillerslev og Kåstrup historiske samfund. Andersen er meget interesseret i 
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oldsager samt gamle slsægter. Gården ligger på en meget gammel boplads.  
 
1962 skøde Alfred Overgård Andersen, søn, 10h, 12i,13b 
1970 skøde do., Kløv 62 3½ album 
nyt tingbogsblad 1972: 10h 
 
St. Hillerslev, matr. 10a 12a m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 522 ( nyt register fol. 66) 
 
1884 skøde Niels Christensen Vandet, 12a i St. Hillers lev med bygninger, hk. 0.7.0.¾ parcel no 10 a, hk. 1.2.2.0 no 33d hk. 0.0.1.½ - sælger Dorthe Marie Christensen 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Niels Christensen Vandet, 30 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Jensine Sørensen Kanstrup, 25 år, født i Hillerslev 
|-Helene Christensen Vandet, 5 år, født i Hillerslev 
|-Anne Dorthe Marie Christensen 3 år, født i Hillerslev 
|-Christen Christensen Vandet, 1 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 66, 10a, 12a, 33d  
 
1898 skøde Peder Christian Jensen, gårdejer, 10a,12a 
 
1898 kontr. Niels Christian Bjerregård, 10a,12a,33d, forpagtning 1898-1906 
 
1904 skøde Niels Jensen 10a, 12s - mageskifteskøde 
1906 skøde do., 33d 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 10a  
Niels Bojsen, (Jensen) født 1863 i Kløv, ankom 1903 fra Østrild, landmand 
~Maren Bojsen, født 1863 i Østrild, 1903 derfra 
|-Christian Bojsen, født 1899 i Østrild, 1903 derfra 
 
1923 skøde Jens Andreas Frimer, 10a, 12a, 33d 
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1936 skøde Jens Møller Overgård - se også 6a m.fl.  
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Overgård, Jens Møller, gdr. Hillerslev St., født 28. juni 1911 i Østrild, søn af gdr. Jens Overgård. Gift med Edel Marie Overgård, født Andersen 22. oktober 1911 i Kløv, datter af 
landmand Anders Chr. Aandersen. Gården er ombygget 1931 og Overgård overtog den 1936, der var da opdyrket 20 tdr. land mod nu 20 tdr. land og 10 tdr. land eng. 
Ejendomsskylde kr. 23500, grundskylde kr. 14200. Ved overtagelsen var der 2 heste, 7 køer, 10 ungkvæg og 10 svin, mod nu 3 heste, 10 køer, 15 ungkvæg og 30 svin. Overgård er 
uddannet ved landbruget og har været på Ollerup Folkehøjskole 1933-34, har endvidere været i bestyrelsen for Venstres Vælgerforening. 
1943 skøde do., 18m 1¾ album - fra Carl Christensen, 12n 0.0.1.2. frasolgt 
 
1947 skøde Christian Foged Overgård, 10a, 12a, 18m, 33d, Kåstrup 3b0.1.0.1½ (3b ændret 1969 0.2.1.¾, 1952 18m, 33d udgår af matr. underlagt 12a, ændret ved jordfordeling- 
12a 1858 0.6.3.2¼ 
nyt tingbogsblad 10a 
 
St. Hillerslev  matr. no 10d, en gård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 318, nyt register fol. 69 
 
1848 skøde Niels Nielsen Graversen, parcel no 10d af sælger Jens Pedersen Jensbys gård i Hillers lev, hk. 1.3.0.1.  
1855 skøde do., en parcel no 4 hk. 0.0.0.1.¾, forenes med 10d 
Folketælling St. Hillerslev 1860, en gård 
Niels Nielsen Graversen, 58 år, født i sognet, gårdmand 
~Ãnne Katrine Sørensdt., 46 år, født i Sennels 
|-Niels Nielsen, 16 år, født i sognet 
|-Søren Hundahl Nielsen, 12 år, født i sognet 
Anne Pedersdt., 75 år, enke, gårdmandens stedmor 
1878 adk. Anne Katrine Sørensdt., Niels Nielsen Graversens enke 10d i St. Hillerslev og no 4m Kåstrup 
 
1878 skøde Niels Nielsen Graversen, samme ejendom m. aftægt til sin mor. 
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Niels Nielsen Graversen, 35 år, ugift, født i sognet, gårdmand 
Anne Kirstine Fårtoft, 29 år, ugift, født i V. Vandet, husholderske 
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Peder Christian Pedersen, 20 år, født i sognet, tjenestekarl 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Niels Graversen Nielsen, 45 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Ãnne Marie Larsen, 31 år, født i Hillerslev 
|-Anne Katrine Nielsen, 8 år, født i Hillerslev 
|-Niels Graversen, 2 år, født i Hillerslev 
|-Lars Munk Nielsen, 1 år, født i Hillerslev 
|-Jeppe Hundahl , under 1 år, født i Hillerslev 
Maren Kirstine Mikkelsen, 15 år, født i Sennels, tyende 
Boje Peter Bojesen 17 år, født i Hillerslev, tyende 
Realregister 1846-1970 fol. 69, 10d, St. Hillers lev, hk 1.3.0.1.. 10h frasælges 0.2.3.2¾ 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 10d 
Anne Marie Graversen, født 1858 i Hillerslev, enke, gårdejerske 
|-Jeppe Hundahl Graversen, født 1889 i Hillerslev, bestyrer 
|-Lars Munk Grav ersen, født 1889 i Hillerslev, ugift, murer 
|-Ellen Graversen, født 1900 i Hillerslev 
Christian August Pedersen, født 1904 i Vesløs, 1920 fra Skinnerup, tyende 
1923 adk Anne Marie Graversen, enken ( se også 55b) 
 
1923 skøde Jeppe Hundahl Graversen, samme ejendom + 55b 0.30.0. - arveudlægsskøde 
1939 skøde do., 40d 0.0.3.1. - fra Lars Munk Nielsen m.fl. - 55a 1 album overført Kjels trup 19b 
“DANSKE LANMÆND OG DERES INDSATS” 
Graversen, Jeppe Hundahl, gdr. Hillerslev, født 25. marts 1889 i Hillers lev, søn af gdr. Niels Graversen. Gift med Sigrid Graversen, født Sunesen 15. februar 1899 i Sjovsted, datter 
af post Chr. Larsen Sunesen. Gården har været i s lægtens eje i ca. 100 år. Stuehuset er ombygget i 1916 og udbygningerne i 1931. Graversen overtog gården i 1923. Der var da 
opdyrket 22 tdr. land, mod nu 34 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 33000, grundskyld kr. 15700. Ved overtagelsen var besætningen 2 heste, 8 køer, 8 ungkvæg og 7 svin, mod nu 3 heste, 
14 køer, 18 ungkvæg, 50 svin og 6 får. Graversen er uddannet ved landbruget og har været på Vestbirk Højskole 1910-11m har været i bestyrelsen for brugsforeningen og mejeriet 
og er dommer for dyrskue og ungskue, er assistent i landboforeningen. Graversen har fået anerkendelsesbevis for tro tjeneste hos gdr. Chr. Overgård, samt 2 1. præmier og diplom 
for markbrug og diplom for hysdyrbrug i 1941 samt sølvmedalje for Landboflid i 1938 
nyt tingbogsblade 10d 
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Hus i St. Hillerslev, matr. no 10e - 4u 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 521 ( nyt register fol. 70) 
1884 skøde Peder Christian Larsen, parcel matr. 10e med bygning, hk. 0.2.0.2½ - sælger Mikkel Andreasen 
 
1888 skøde Peder Christian Johansen, samme ejendom - mageskifte med Peder Christian Larsen 
 
1889 skøde Niels Christensen, Peder Christian Boberg og Søren Kjær Christensen, no 10e og 14g af hk. 0.2.0.2¾ (14g kommer fra fol. 467 
 
1889 skøde Jens Nørgård Pedersen, 10e, 14g med bygninger 
Realregister 1846-1970 fol 70, 10e hk 0.2.0.2½, 14g 0.2.0.2¾ 
1890 adk. Nikoline Christensen, enke, same ejendom, iflg. skifte 
Folketælling St. Hillerslev 1890 
Jens Nørgård Pedersen, 74 år, født i Hinding, husmand 
~Nikoline Christensen, 50 år, født i Refs. 
hertil?, tillægsliste: 
Jens Nørgård, 2 år, født i Klitmøller, p.t. i Hillerslev, oprindelig i Klitmøller 
 
1890 skøde Peder Christensen, samme ejendom 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 10e 
Peder Christensen, født 1861 i Hørdum, derfra 1890, husmand 
~Ãnne Marie Christensen, født 1862 i Skyum, derfra 1890 
|-Kristine Nielsine Christensen, født 1905 i Hillerslev  
 
1934 skøde Martin Nielsen 
 
1945 skøde Christen Mathias Brændgård, 10e, 14g 
1947 skøde do., 4u 0.0.2.¼ - fra Jens Chr. Damsgård 
frasolgt  10q  0.1.1.2½ 1948 til Rær,  14g udgår af matr., underlagt 10e 
nyt tingbogsblad 1951: 4u 
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St. Hillerslev, matrikel no 10f og 48 
Ejerliste, skøde og panteregister fol. 499 ( ny fol. 1129) 
 
1881 skøde Peder Christian Jensen, fra s in far Jens Pedersen ( i no 9e), no 6av af Jensbygård 1 alb, St. Hillerslev 10f 0.1.3.1½, no 48 0.0.1.2¼ 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Peder Christian Jensen, 33 år, født i sognet, skomager 
~Jensine Marie Nielsen, 29 år, født i sognet 
|-Matilde Marie Pedersen, 6 år, født i sognet 
|-Jens Pedersen, 5 år 
|-Niels Jensen Pedersen, 2 år 
|-udøbt pige 
Marcus Peter Poulsen, 16 år, født i sognet, lærling 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Peder Christian Jensen, 43 år, født i Hillerslev, husmand og skomager 
~Jensine Marie Nielsen, 39 år, født i Hillerslev 
|-Matilde Marie Pedersen, 16 år, født i Hillerslev 
|-Niels Jensen Pedersen, 12 år, født i Hillerslev 
|-Johanne Marie Peersen, 10 år, føt i Hillerslev 
|-Kristine Elisabeth Peersen, 6 år, født i Hillerslev 
 
Realregister 1846-1970 fol. 1129, 6av af Jensbygård, 10f, 48 St. Hillers lev.(6av overført anden ejendom, 10f, 48, 31d,46b, 57b frasælges) 
1895 skøde Søren Christian Henriksen*se nedenfor 
1897 skøde do, 31e 2 album, 46b 0.0.1.3½, 47b 0,0,1,0,, St. Hillerslev - fra Jens Chr. Nielsen 
1900 adk. Ingeborg Christensen Sjælland, enken 
 
Ejerliste, realregister 1846- 1970 fol. 1096, matr. no 6g af Jensbygård 1½ album, St. Hillers lev 10f hk 0.1.3.2½, 48 0.0.1.2¼, 46b 0.0.1.2½, 47b 0.0.1.0., 3d ½ album (10o frasolgt. 
1872 skøde Anders Christian Nielsen ½ af 6g af Jensbygård - forenes med 11b og 7b i Sennels. 
 
1889 adk for Mads Nielsens enke Kirsten Nielsdt., samme ½ af 6g 
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1890 skøde Clemmen Christian Thomsen, samme ½ af 6g 
 
1899 skøde Søren Henriksen, begge halvdele. ( se ovenfor 1895)* 
 
1900 skøde Chr. Vandet Pedersen, følgende ejendommen med bygninger og aftægt til sælger Søren Henriksen og hustru:6g af Jensbyg. 10f, 48, 46b, 47b af St. Hillerslev 
 
1902 skøde Andreas Peter Pedersen, samme ejendom, mageskifteskøde.  
1902 skøde do., 3d St. Hillers lev. ½ album 
 
1907 skøde Anders Chr. Pedersen Odde, samme ejendom 
 
1912 skøde Christen Pedersen Nørgård, samme ejendom ( sælger repræsenteret af Christine Marie Andersen) 
 
1917 skøde Jens Oddershede Gregersen, samme ejendom med bygninger 
Folketælling 1921 Hillerslev, matr. 46b 
Jens Oddershede Gregersen, født 1893 Ballerum Tved, landmand 
Ñikoline Oddershede Gregersen, født 1896 i Hillerslev 
|-Åge M. Oddershede Gregersen, født 1916 i Hillerslev 
|-Anne Marie Oddershede Gregersen, født 1918 i Hillerslev 
|-Karen Kristine Oddershede Gregersen, født 1920 i Hillerslev 
Christence Nielsen, født 1851 i Hillerslev, enke, familie 
 
1923 skøde Lars Pedersen 
 
1934 skøde Jens Jensen, 10f, 46b, 47b, 48, 6g 
 
1940 skøde Peder Mikkelsen Nørgård i Hillerslev 
48a og b frasolgt 1941 
1952 nyt tingbogsblad 10f 
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St. Hillerslev matrikel no 10’ l 
Realregister 1846-1970 fol 273, matr. 10’l hartkorn 1½ album, 46a hk 1¼ album - 31h frasolgt 
 
1918 skøde Niels Pedersen, 10’l, 46a - fra Christen Larsen, no 46a  frasolgt 
 
1919 skøde Hans Theodor Larsen, 10’l  
 
1922 skøde Ejler Chr. Jensen, samme 
 
1931 skøde Christen Langgård Pedersen 
 
1933 skøde Christen Jensen Gasbjerg 
 
1943 skøde Alfred P. Sørensen 
 
1947 skøde Simon Peter Larsen 
nyt tingbogsblad 1972 15c 
 
St. Hillerslev matrikel no 10n, 31g 
Realregister 1846-1970 fol. 271, matr. 10n hartkorn 2¼ album, 31g hk 0.0.1.1½ ( overført til Sennels register) 
1918 skøde Jens Pedersen 10n, 31g St. Hillers lev ( pant i bygninger) - fra Chr. Larsen 
 
1919 skøde Lars Christian Larsen Overgård 
1947 adk Anne Kirstine Overgård, enken iflg. skifte 
 
St. Hillerslev, matrikel no 10o 
Ejerliste, realregister 1846-1970, fol. 291, hartkorn 2½ album 
 
1929 skøde Boje Pedersen, fra Lars Pedersen 
1955 adk Karen Marie Pedersen, iflg. skifte 
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1955 adk Peder Nørgård Andersen, H. C, Nørgård Andersen, fru Anne Marie Thomsen, frk. Johanne M. Nørgård Andersen, fru Anna Elisabeth Larsen, fru Rigmor 
Christoffersen, Åge Pedersen 
 
1956 skøde Chr. Dalsgård  
nyt tingbogsblad 1973, 10o 
 
Eje ndom i St. Hillerslev, ny matrikel no 11e m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.2.2.2., ny matrikrel no 11e hartkorn 0.3.1.2¼, ejer og bruger Frendsen Pedersen i Brund - nu Anders Christensen Sunesens enke. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 180. 
 
1826 skøde Hans D. Lützhoft, parcel på Hillerslev Havreland, hk. 0.2.2.2., auktionsskøde- forhen tilhørt Frendsen Pedersen i Brund. 
 
1826 skøde Anders Christensen  Sunesen i Brund, samme ejendom 
1831 skøde do, parc el hk 0.1.2.1. fra Peder Christensen Helleberg - solgt fol. 293 
1831 skøde do, parc el hk 1½ album, samme sælger 
1837 skøde do. parc el af sælger Anders Rauns gård hk. 0.4.1.2¾  ( matr. no 8b)- fra fol. 111.  
1841 skøde tiender til Anders Christensen Sunesens enke 
 
1841 skifte Jens Christian Andersen Sunesen gl. hk. 0.2.2.2. no 11e 0.3.1.2¼, gl. hk. 0.4.1.2¾ no 8b i Brund 0.3.2.1. 
 
1859 skøde Mikkel Ton Christensen, 11e i St. Hillers lev., 8b i Brund  ( af 8b, solgt 8h)( se også Brund) 
se videre Brund no 4b 
 
En gård i St. Hillerslev, ny matr. no 11a, 15a 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 2.0.3.1¼, ny matrikrel no 11b 2.2.3.2., ejer og bruger Steenstrup, ny Jens Pedersen Jensby 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 4.2.0.1 ny matrikel no 15  hartkorn 4.3.3.¼->4.2.1.1.¼, ejer og bruger Christen Graversen - nu Jens Jensby 
oprindelse, parceller fra Christen Pedersens gård m.fl., skøde og panteregister 1823-46. fol. 31 
Ejerliste 
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1774 skøde Bertel Nielsen Balsen i ll. Hillerslev, et hus hk 0.0.4.2., sælger Mette Marie Vinding, s l. A. Brorsens af Hillerslev præstegård 
 
1781 skøde Christen Graversen, et hus 0.0.1.2., sælger Mikkel Nielsen (se gl. matr ikel hus no 1 Christen Graversen står for o. 1778) 
folketælling 1787. St. Hillerslev, husfolk, 17.fm. 
Christen Graversen, 35 år, ugift tømmermand 
Inger Graversdt., 28 år, ug. 
Anne Christensdt., deres mor., 76 år, enke 
folketælling 1801, St. Hillerslev, 45. fm. 
Christen Graversen, 50 år, husmand med jord 
~Anne Nielsdt., 34 år 
|-Maren Christensdt., 6 år 
|-Christiane Christensdt., 3 år 
1792 skøde Christen Graversen, hk 0.0.2., sælger Anders Poulsen Smed 
1794 skøde Christen Christensen Graversen, hk. 0.3.1.2¼, sælger Peder Andersen Klit 
1804 skøde Christen Graversen på en del parceller af Christen Pedersens gård i Hillerslev, hk. 2.5.2.1 1/3- sælger Kbmd. Jens Larsen, Thisted 
  annm. solgt. 1793 hk. 0.5 til Gravers Nielsen Kielsgård. og 0.0.4.0 til Villum Nedergård 
 
1826 skøde Maren Christensdt., dt. af Christen Christensens ejende og påboende gård af hk. 4.3.1.¼ med aftægt 
1833 attest Jens Pedersen Jensby er gift m. Maren Christensdt., hans adkomst til berørte gård m. tiender og parceller (solgt 15b hk. 1.0.1.½,15a,c, 3.2.0. ¾) 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, en gård 
Jens Pedersen Jensby, 30 år, gårdmand 
~Maren Christensdt., 40 år 
|-Dorthe Jensdt. 5 år 
|-Christen Jensen, 4 år 
Anne Marie Nielsdt., 70 år, enke, aftægtskone 
Thomas Olesen Sodborg, 48 år, ugift, tjenestekarl. 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Jens Jensby gårdmand 04 i sognet 
~Maren Christensdt. 94 her 
|-Dorthe Jensdt. 29 
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|-Christen Jensen Jensby 30 
|-Christiane Jensdt. 38 
Kirstine Larsen, plejedt. 35 Sennels 
Hans Christian Strømgård Christensen, ugift, tjf. 17 Sennels 
Søren Larsen, tjenestefolk 25 Sennels 
1836 skøde do, parc el af forr ige Christen Christensens gård i Hillerslev, gl. hk. 2.0.3.1¼, sælger pastor Steenstrup ( solgt fol. 98)-= matr. no 11b, nye hk. 2.2.3.2. 
1841 skøde do, et hus i Hillers lev. 0.0.3.1 5/6, sælger Anders Christensen (fra fol. 64, solgt fol. 98L) lejekontrakt på en del af ejendommen 
1844 skøde Jens Pedersen Jensby, en jordlod hk. 0.5.2., sælger enken Inger Christensdt., solgt fol. 98L. 
1849 skøde do, parc el no 34b 0.0.1.1½, sælger Peder Chr. Pedersen fol. 322 ( solgt fol. 98) 
1851 lejekontrakt til Peder Nielsen på en lod i Ballerum Kjær, der hører til gården i Hillers lev, hk. 4.3.1.¼, ny no 15 hk. 4.2.1.1¼ 
  ( se folketælling 1860 Ballerum, under Kåstrup sogn) 
1853 do  til  Anders Mikkelsen Sejtræk, et kærskifte indbefattet i 0.0.3.1., efter skøde 1841 
folketælling Hillerslev 1860, en gård 
Jens Pedersen Jensby, 56 år, gårdmand 
~Maren Christensdt., 66 år 
|-Christen Jensen, 30 år, ugift 
|-Christen Jensen, 22 år 
Jens Thøgerssen Nielsen, 23 år, født i sognet, indsidder og daglejer 
~Kirsten Larsdt. 25 år født i Sennels ( husfaderens plejedatter)  
Christen Larsen Lundborg Møller, 19 år, tjenestekarl 
Søren Christian Jensen 16 år, født i Thisted, do.  
Lars Christian Pedersen 26 år, født i Tved, tømrer 
 
1868 skøde Christen Jensen Jensby, fra sin far følgende ejendomme i St. Hill 
  Matr. 15a hk. 3.0.0.1., 11b 2.2.3.2., parcel 15c 0.1.3.2. (solgt fol. 67) parcel no 32 0.4.1.0. ( fra fol. 7), et hus 30a hk. 0.3.1.1., en lod no 54 hk. 0.3.3.2 (fra fol. 2  
 parcel 34b 0.1.0.1½, parc el 11f 1¼ alb, ½ af Ll. Hill. no 11 0.0.2.2. - se tillige Hunstrup protokol fol. 91 
ps. flyttet - se under* gården 15a 
*Gården 15a   
Realregister 1846-1970 fol. 109, gl. reg. fol. 96, hovedparcel 15a hk. 3.0.0.1., 11b 2.2.3.2., 32 0.4.1.0., 30a 0.3.1.1., 54 0-3-3-2-. 34b 0-.1-0-1¼, 11f 1¼ album, ½ af 11 Ll. Hillerslev 
0.0.2.2. 
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1868 skøde Christen Jensen Jensby, hovedparcel 15a m.fl. (ovenn. matrikler  - se også 11a,15a) 
1874 skøde do., 18e 2 album - fra Anders Hove 
1874 skøde Christen Jensen Jensby, parcel 2 alb. no 18e, fra Anders Hove 
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Christen Graversen Jensby , 49 år, født i sognet, gårdejer 
~Karen Marie Pedersen, 44 år, født i sognet 
|-Maren Graversen Christensen, 13 år, født i sognet 
|-Jens Jensby Christensen 11 år 
|-Dorthe Jensby Christensen, 9 år 
Peder Christian Andersen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk 
Knud Jensen, 18 år, født i Hunstrup 
Anton Gregersen, 15 år, født i sognet 
Mette Kirstitne Sørensen, 18 år, født i Nors, tjenestepige 
Jens Pedersen Jensby, 75 år, født i sognet, aftægtsmand 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Christen Jensen Jensby, 59 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Karen Marie Pedersen, 54 år, født i Hillerslev 
|-Jens Jensby Christensen, 21 år, født i Hillerslev 
Thomas Kielsgård Andersen, 15 år, ødt i Hillerslev, tjenestetyende 
Kirstine Christensen, 16 år, født i Solbjerg, tjenestepige 
1896 skøde do., parcel 34c 0.0.2.¼ fra Poul Pedersen 
 
1904 skøde Jens Jensby Christensen, søn, samme ejendom +  4h 0.1.1.1¾.- aftægt til Karen Marie Pedersen 
1918 skøde do., 31a fra Christen Larsen, 4’l  
1921 skøde do., 29c 2¼ album, mageskifte fra Anton Pedersen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 15a 
Jens Jensby Christensen, født 1868 i Hillerslev, gårdmand 
~Ãnne J. Andersen Kortegård, født 1879 i Hillerslev 
|-Karen Marie Jensby Christensen, født1904 Hillerslev 
|-Martin Jensby Christensen, født 1911 i Hillerslev 
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Karen Marie Pedersen,enke, født 1835 i Hillerslev, bedstemor 
Olga Christensen Krogh, født 1904 i Hunstrup, tyende 
AndreaChristensen Krogh, født 1902, Hunstrup/Østrild, tyende 
Tillægsliste, samme sted, matr. 15a 
Chr. Graversen Jensby Christensen, født 1898 i Hillerslev, landmand, p.t. i Ålborg 
Folketælling samme sted, 1921, under leje i matr. 15a 
Mette Pedersen, født 1862 i Hillerslev, ugift, linnedsyerske 
Helga Petra Pedersen, født 1903 i Ålborg, derfra 1905, slægtning 
 
1946 skøde Peder Jensby Christensen, 11o, 11b, 14h, 14m, 15a, 18e, 30a, 31a, 32a, 34c, St. Hillerslev, 39 Kløv 
1946 skøde do., 13a 0.3.1.2. - fra Peder Christensen 
1946 skøde do. 4o, 14h, 18a, 18e, 30a, 32a, 34c St. Hillers lev 
der frasælges en del matrikelnumre 
1959 udgør ejendommen 30a hk. 0.2.2.2., 15a 1.1.3.1¼ ,14m 0.6.3.½,34c 1½ album, 4o 0.1.0.2¾ 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 11c 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hzrtkorn 0.4.1.0., ny matrikel no 11c hartkorn 0.3.2.¼, ejer og bruger Jens Jeppesen, nu Jens Jensen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 242 
oprindelse Christen Christensens forrige gård - se ny matr. 11d 
 
1815 købek. Peder Andersen Fladskær, en parcel af Christen Christensens gård, hk. 0.4.0.1, sælger Anders Oddershede.  
1817 skøde do fra do, parcel no 2 og no10 med bygning 
 
1820 skøde Niels Christian Andersen i Kløv, et hus 0.4.1.0. 
 
1821 skøde Jens Jeppesen, sm. ej. 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Jens Jeppesen  , 48 år, husmand 
~Maren Nielsdt., 46 år 
|-Jens Jensen, 12 år 
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|-Inger Marie Jensdt., 10 år 
|-Anne Jensdt., 7 år 
|-Nikoline Marie Jensen 4 år 
Mette Marie Jeppesdt., 72 år, indsidder 
Folketælling, St. Hillerslev 1845, et hus 
Jens Jepsen, 60 år, født i Snedsted, husmand, lever af sin jord. 
~Maren Nielsdt., 58 år, født i sognet 
|-Jens Jensen, 23 år, født i sognet 
|-Inger Marie Jensdt., 21 år 
|-Anne Jensdt, 18 år 
|-Nikoline Jensdt., 14 år 
1846 panteo. fra Jens Jepsens enke, Maren Nielsdt. 
1856 attest Maren Nielsdt. s idder i uskiftet bo 
 
1850 skøde Jens Jensen, parcel 14c og opførte bygninger, huset 11c fra mor, enken Maren Nielsdt.- note købekontrakt fra Anders Oddershede til Peder Fladskjær servitut 
Folketælling, Hillerslev Havreland 1860, 92. fm.  
Jens Jensen, 38 år, født i sognet, husmand 
~Maren Katrine Poulsdt., 34 år, født i sognet 
|-Anne Marine Jensen, 9 år, født i sognet 
|-Jensine Pouline Jensen, 3 år 
Maren Nielsdt., 72 år, enke, født i sognet, husmandens mor 
se videre matr. 14c 
 
St. Hillerslev en gård, gl. matr ikel no 7, ny matrikel no 11d, et hus 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 6.4., udlagt fra Mariager Kloster til Dorthe Då, bruger Jep Christensen 
matrikel 1664, hartkorn 6.4., ejer Dorthe Då til Torstedlund, bruger Jep Christensen 
matrikel 1688 no 7, hartkorn 3.7.2.2., ejer Oberst Trolle, bruger Peder Ibsen  
1694 jordebog Kølbygård, Hillerslev, hartkorn 3.7.2.2. - købt af Ingeborg Krabbe,sl. Oberst Trolle 27.2. 1688, bruger Peder Jepsen 
matrikel 1688b no 7, hartkorn 3.7.2.2., ejer Envold Nielsen, Bruger Peder Ibsen (Jepsen) 
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matrikel 1688c no 7, ejer Nørre Ullerupgård, bruger Christen Pedersen 
1756, jordebog  Nørre Ullerupgård, hartkorn 3.7.2.2., bruger Christen Pedersen 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård no 7, hartkorn 3.7.2.2., bruger Christen Christensen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 6, hartkorn 3.7.2.2., ejer Ulllerupgård,  bruger Christen Christensen 
(en del parceller frasæs lges i åren 1816-20 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.4.3.½, ny matr. no 11d hk. 0.3.2.1½, ejer og bruger Anders Poulsen - nu Anders Christensen Agerholm 
 
matr.1664 Jep Christensen,†1681 06 Sennels  Tingbog 1667-74  far C Jepsen i Nørgård 
  ~Karen Christensdt.   Tingbog 1667,  
  |-Christen Ibsen, St. Hill. †1689~ 40 
        ~ Kirsten Jensdt.  
  |-Christen Ibsen i St. Hillerslev 44 
           ~Karen Pedersdt. St. Hill.  Tingbog 1691    
  |-Peder Jepsen her i gården 48 
Tingbog 1667 giver Jep Christensen i St. Hillerslev, på egne og søster Maren Christensdt. i Thisted, Anne Christensdt. i St. Hill. ved s in søn Peder Jensen (= søn af Peder Bertelsen), 
Christen Christensen i Nørgård i Sennels m. fl., afkald til Mikkel Christensens enke i Kloster i Sennels.( = børn af Christen Jepsen i Nørgård, Sennels.) 
1667 får Lars Jensen afkald på arv efter s in steddt. Margrethe Mortensdt., † i St. Hillerslev, fra Peder Christensen i Ll. Hillerslev*, Karen Christensdt. ~Jep (IB?) Christensen St. 
Hillerslev, Maren Pedersdt. sl. Peder Vandets dt. født i Ll. Hillerslev., Christen Christensen tjenende i præstegårde, Christen Ibsen i Snedsted, Jens Ibsen, Maren Ibsdt., Anders 
Christensen i Vorring og hans bror Christen Christensen tjenende i Momtoft og 2 søstre Anne og Mette? i Vorring og fra Hans Christensen i Østrild, bror til Christen Nielsen i 
Jensby. 
* Peder Christensen Ll. Hillers lev = søn af Christen Jensen Harbo, gård no 1 St. Hill., ny matr. 6a  
er Karen Christensdt. hans søster ? 
 
matr. 1688 Peder Jepsen † 1724 48 her  U1760.2/195,1767.2/270,  Far:Jep Christensen 
  ~Maren Christensdt. † 1680 54  Tingbog 1692  far C Nielsen i Jensbyg.  
  ~Inger Pedersdt.† 1728 57 Hillerslev  Tingbog 1691, søskende nævnt  far P Andersen 
  |-Jep Pedersen 83 
  |-Maren Pedersdt 1691-1760 
             .~Poul Chris tensen i Hillers lev 
  |-Christen Pedersen, her i gården 91 
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  |-Maren Pedersdt. 95 
       ~Niels Jensen Krog, Hillerslev 
  |-Niels Pedersen, Strømgrd, Sennels 97 
             ~Maren Iversdt.  
  |-Anders Pedersen i Kortegård  03 
             ~Anne Pedersdt. Bisgård 
        
Før 1756 Christen Pedersen Ibsen †1776 91 her  U1739.1/57  Peder Jepsen se ovenfor 
  ~Anne Christensdt. 84 U1739.1/57 
  |-Peder Christensen 24  
  |-Christen Christensen 27 
  |-Else Christensdt. 30 
  ~Sidsel Nielsdt. Kortegård † 61 93 
 
U1759 f.57 Christen Christensen 27 her   Christen Pedersen Ibsen opladt til søn 
  ~Karen Jensdt. Højstrup 28 
Ved folketælling 1787 St. Hillerslev, 19 familie bor parret i gården, begge af 1. ægteskab samt 4 børn og en dattersøn 
|-Christen Christensen 62 
|-Jens Christensen 69 
|-Anne Christensdt. gift 1.g. 60 
|-Else Christensdt. 76 
desuden Jens Andersen, husbondens dattersøn 84 
Ved folketælling 1801, St. Hillerslev, 52. fm. 
bor parret i gården, med  2 af børnene, Christen og Else 
desuden tjenestekarl Peder Sørensen, 21 år og matros 
en tjenestedreng Jens Andersen, 15 år 
  
U1800 f.475 Christen Christensen d. yngre 62 her   Chr. Christensen d. ældre til søn 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 49b-> ny matr. no 11d. St. Hillers lev 
1802 skøde Christen Christensen, på kongetiende, hk. 3.7.2.2. - fra sin far Christen Christensen 
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1804 skøde do, hk. 3.4.0.½,- sælger Marcussen til Ullerupgård (gården) 
1804 skøde do, hk. 0.3.1.2½ - sælger Marcussen (huset) 
1811 skøde do, hk. 0.6.2.1/3, 2 parceller af Thomas Jespersens gård i Kjelstrup (solgt samme år hk 0.6.2.½) 
 
1814 skøde Anders Oddershede, hk. 3.4.0.½ og et hus hk 0.3.1.2½- auktionsskøde. (flere pparceller solgt til forskellige 1817-18202.1.2 ¼solgt. - 
Der nævnes en del forlig om Anders Pedersen Oddershedes gæld, der dog slettes igen., bl. a.  1821 vedrørende parcel af Christen Christens gård, hk. 2.3.0. 
1822 købekontrakt, Anders Oddershede parcel no 2 af Chr. Christensens gård, hk. 2.0.3.¼, fra pastor Stenstrup 
fol. 248 - fortsat fra fol. 49 
 
1816 skøde Peder Thøgersen, parcellerne no 3 og 11- sælger Anders Oddershede 
 
1820 skøde Anders Poulsen, samme parceller - ( pant i bygning) 
Folketælling St. Hillerslev 1834 
Anders Poulsen, 54 år, husmand 
~Karen Nielsdt., 45 år 
|-Sidsel Andersdt., 10 år 
 
1837 skøde Anders Christensen Agerholm - et hus 
 
1845 skøde Christen Andersen, samme hus i Hillers lev, hk. 0.4.3.½, nye hk. 0.3.2.1½ (=11d) 
 
1873 skøde Christen Pedersen Andersen, huset 11d fra s in far Christen Andersen  
hertil?: 
Folketælling Hillerslev 1880 
Christen Pedersen Andersen,45 år, født i sognet, husejer ( 1860 indsidder i Kjels trup) 
~Jensine Larsen, 41 år, født i sognet 
|-Anne Kirstine Christensen, 21 år, født i sognet 
~Jens Christensen 28 år, født i Sjørring, Svigersøn 
Martinus Pedersen, 7 år, født i Bedsted, på fattigvæsnets regning 
Realregister 1846-1970 fol. 78, matr. 11d 0.3.2.1½ 
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1866 skøde Christen Pedersen Andersen, parcel 8c 0.2.2.1¼ - fra Chr. P. Nørgård 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christen Pedersen Andersen, 55 år, født i Hillerslev, husmand 
~Jensine Larsen, 50 år, født i Hillerslev 
Jens Christensen, 38 år, født i Sjørring 
~Anne Kirstine Christensen, 30 år, født i Hillerslev (dt. af huset)  
|-Birthe Marie Christensen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Christen Peder Christensen, 8 år, født i Hillerslev 
|-Christian Christensen, 5 år, født i Hillerslev 
|-Anders Christensen, 1 år, født i Hillerslev, 1 år 
Else Marie Christensen, 23 år, ugift, logerende sypige 
1892 adk Jensine Larsen, enken samme ejendom med bygninger 
 
1892 skøde Jens Christian Iversen, svigersøn, med aftægt 
 
1911 skøde Jens Christian J. Andersen, samme ejendom, mageskifte 
Folketælling St. Hillerslev 1921 - landbrug, matr. 8c,11d 
Jens Chr. Jensen Andersen, født 1883 i Øsløs 
~Kristine M. Andersen, født 1882 i Øsløs 
|-Jens Chr. Andersen, født 1907 i Thisted 
Niels Chr. Andersen, født 1910 i Sjørring 
|-Alfred Carl Andersen, født 1913 i Hillerslev 
|-Åge Andersen, født 1914 i Hillerslev 
|-Ove Andersen, født 1917 i Hillerslev 
|-Mary Katrine Andersen, født 1919 i Hillerslev 
Jens Christian Andersen, født 1842 i Tømmerby, bedstefar, alderdomsunderstøttelse.  
1932 adk Kristine Marie født Pedersen, enken i uskiftet bo 
 
1941 skøde Ove Andersen 
1948 skøde do., 11e

 
  hk 0.1.0.2¾ - fra Hans Peter Hansen 
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1968 skøde do., 13n 0.3.2.¼ - fra Lars Chr. Nørgård 
“DANSKE lANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Andersen, Ove, gdr. i St. Hillerslev. Født 15. oktober 1917. Søn af gdr. Jens Chr. Andersen.  Gift med Maren Andersen, født Berrtelsen 5. december 1922 i Hunnerup, datter af 
landmand Niels Bertelsen. Bygningerne er opført ca. 1865 og har været i s lægtens eje s iden 1910. Andersen overtog gården 1941 og der var da opdyrket 13 tdr. land, hvilket er det 
samme som nu. Ejendomsskyld kr. 13500, grundskyld kr. 8100. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 7 ungkvæg og 10 svin,  den er nu 3 heste, 8 køer, 8 ungkvæg og 
30 svin. Andersen er uddannet som landmand og har været på landbrugskursus i Thisted. Er i bestyrelsen for K.F.U.M. i Hillerslev og fru Andersen er tillige kassere i K.F.U.K.  
 
11e.d. underlagt 8c, 1½1k ½ album, 11k ½ album  frasolgt 
1967 udgør  8c 0.7.1.1¾, 13n 0.3.2.¼ 
 
Hus i St. Hillerslev, matrikel no 11i 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 251, ¼ album 
 
1909 skøde Marie Pedersen 11i ( har pant i bygning) - fra Jens Jensby Christensen - aftægt til Peder Christian Andersen af Skovsted ( se folketl. 1890 i Skovsted  = far) 
1929 adk. Albinus Pedersen til dødsbo efter Marie Pedersen 
 
1929 skøde Jørgen Jensen Dalgård, 11i- aftægt til forældre Jens Jensen Dalgård og hustru 
1947 skøde do., 3n Skovsted ¾ album - fra Otto Nielsen 
 
1963 skøde Ferdinand Nielsen 11i, 3n 
 
Hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 12b 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.1.1.1½, ny matrikel no 12b hk 0.1.2.0., ejer og bruger Anders Christian Jensen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 177 
 
1824 skøde Jens Christensen Billing af Skovsted, parcel hk. 0.1.2.1 1/6 - fra Søren Christensen Hillers lev 
Iflg folketælling 1834, et hus 
Jens Billing, 62 år, husmand 
~Stine Andersdt. Hvas, 58 år 
der ved folketælling 1801 bor i Skovsted 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

100 

 
1836 skøde Anders Christian Jensen, et hus 0.1.1.1 1/6 
Folketælling St. Hillerslev 1845 et hus (samme hus? 
Anders Billing, 42 år, født i sognet, husmand og daglejer 
~Karen Jensdt., 37 født i Vigsø 
|-Niels Christian Andersen, 12 år, født i Tved 
|-Lars Christian Andersen 8 år, født i sognet 
|-Ane Kirstine Andersen, 5 år, født i sognet 
|-Søren Christian Andersen, 2 år 
Jens Christensen Billing, 78 år, aftægtsmand og har almisse 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Anders Christian Jensen, 58 år, født i sognet, husmand 
~Karen Jensdt., 52 år, født i Vigsø 
|-Inger Marie Andersen 13 år, født i sognet 
|-Mette Andersen, 7 år 
1863 skøde Anders Christian Jensen, matr. no 6s af Jensbygård 1 alb. - sælger Poul Christian Jensen, Sennels reg. fol. 9 
 
1865 skøde Niels Christian Poulsen, huset St. Hillers lev. 12b hk. 0.1.2.0., et jordstykke Dødsdal kaldet 1b af Oddershede 0.1.0.2½, parcel no 6s af Jensbygård og besætning 
samt aftægt til sælger og hustru på livstid og føde og klæde til Mette Andersdt. 
 
1866 skøde Anders Christian Jensen , sm. ejendom -  
1874 till. Karen Jensdt., til uskiftet bo, som enke efter Anders Christian Jensen huset 12b i St. Hillers lev 0.1.2.0., lodden 1b af Oddershede 0.1.0.2½, 6s af Jensbygård 1 alb. 
fol. 175,( nyt register fol. 83) 
 
1877 skøde Mette Andersdt., samme ejendom m. aftægt til sælger Karen Jensdt.  
1878 attest Jens Peter Nielsen er gift med  Mette Andersen., - hans adkomst 
folketælling 1880, Hillerslev, 1 hus 
Jens Peter Nielsen, 26 år, født i Thisted, daglejer 
~Mette Andersen, 26 år, født i sognet 
|-Nikoline Katrine Nielsen, u. 1 år, født i sognet 
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1883 skøde Niels Christian Pedersen, samme ejendom 
Realregister 1846-1970 fol. 83, matr. 12b hk 0.1.2.0. 6s af Jensbygård 1 album 
 
1898 skøde Christian Peder Christensen, samme ejendom  
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 12b 
Chr. Peter Christensen, født 1857 i Sennels, derfra 1894, landmand og skrædder 
~Marie Christensen, født 1864 i Hillerslev, ankom 1894 fra Sennels 
|-Jens Christensen, født 1900 i Hillerslev 
 
1922 skøde Johannes Hartvig, samme ejendom 
1928 skøde do., 6f 1½ album,  
1945 skøde do., 31i 0.0.2.2¾ 12o frasolgt 
 
1946 skøde Johan Peter Johansen, 12b,31i,6f,6s 
 
1950 skøde Jens Jeppesen, samme ejendom 
 
1953 skøde Jesper Heegård 
nyt tingbogsblad 1972: 12b 
 
Et hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 12c m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 341 
 
1853 skøde Niels Hansen, udstykkede parceller 12c hk.0.1.0.2.,12d 0.3.0.1½, 12e 0.1.1.2¾, fra Søren Jensen Kanstrup til s in svigersøn 
1854 skøde do., parcel no 1 af no 8 af Villum Neergårds gård, gl. hk 2¼ alb, ny 16f 1¾ alb. 
1856 adkomst Anne Marie Sørensdt., iflg. testamente Niels Hansen og hustru. ( læst 1870 ), s til 12c,d,og e med bygninger 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Niels Hansen, 42 år, født i Sennels, husmand 
Ãnne Marie Sørensdt., 43 år, født i sognet 
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Dorthe Sørensdt., 5 år, født i Sennels, plejebarn 
 
1870 skøde Lars Christensen Djernæs, 12c,d,e fra Peder Christian Christensen Svanborg, som er ~m. enken Anne Marie Sørensdt.                                                         
 
1875. skøde Peder Oddershede Bertelsen, huset 12c,d,e,16f 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Peder Oddershede Bertelsen, 41 år, ugift, født i sognet, husejer 
Sofie Marie Jeppesen Kloster, 41 år, ugift, født i sognet, husholderske 
Folketælling St. Hillerslev 1890,  
Peder Oddershede Bertelsen, 51 år, født i Hillerslev, husmand 
~Sofie Marie Jepsen Kloster, 51 år, født i Hillerslev 
|-Else Pedersen Oddershede, 9 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 84, matr. 12c hk 0.1.0.2, 12d 0.3.0.1½½, 12e 0.1.1.2¾16f 1¾ album (12e,16f udgår af matr. 1958) 
1919 adk Sofie Marie Oddershede Bertelsen født Jepsen Kloster, enken, samme ejendom 
 
1919 skøde Christen Larsen Sørensen, 12d, 12e, 15f med aftægt 
1919 skøde do., 14k 0.3.0.1½  (underlægges matr. 12e 1967) 
Folketælling, Hillerslev 1921, matr. 12d - landbrug 
Christen Larsen Sørensen, født 1884, i Tved, ugift 
Sofie Marie Bertelsen, født 1838 i Hillerslev, enke, husmoder ( aftægt)  
Anine Larsen Christensen, født 1896 i Sennels, tyende 
 
1944 skøde Sigfred Christensen Madsbøl, 12d, 12e, 14k, 16f ( se også 8i, 13f) 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Madsbøll, Sigfred Christensen, gdr. Hillerslev, født 22, juni 1919 i Skovsted, søn af Hans Christensen Madsbøll.- Gift med Dagny Madsbøll, født Overgård Andersen 9 september 
1920 i Hillerslev, datter af gdr. Anders Overgård Andersen. Gården blev ombygget i 1931 og overtaget af Madsbøll 1944. Der var da opdyrket 15 tdr. land, det samme som nu, 
Ejendomsskyld kr. 18000, grundskyld kr. 8500. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 6 ungkvæg og 5 svin, den er nu 2 heste, 6 køer, 8 ungkvæg og 20 svin, Madsbøll 
er uddannet ved landbruget. 
 
1965 skøde Charles Nymann Pedersen, 12d, 12e, 14k, 16f. ( se også 14c) 
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1965 skøde do., 11p 2¼ album 
 
Ste d i St. Hillerslev, matrikel no 12f m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 392 ( nyt register fol. 87) 
 
1870 skøde Christen Ibsen Kortegård, lod 12f hk. 0.1.2.½ med bygninger og 33c hk 0.0.2.2., fra Søren Knakkergård Sørensen eller Kanstrup 
1872 skøde do., parcel 6e af Jensbygård 1¼ alb., fra Peder Christian Pedersen 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Christen Ibsen, 74 år, født i Kåstrup, lever af sin jordlod 
~Maren Christensen Vandet, 82 år, født i sognet  
Maren Pedersen, 32 år, født i sognet, tjenestepige 
i samme hus:  
Maren Kirstine Christiansen,36 år, enke, væver og indsidder 
|-Kirsten Marie Nielsen, 11 år, født i sognet 
|-Anine Nielsen, 4 år, født i sognet 
 
1882 skøde Hans Peter Mikkelsen, samme ejendom, 
1882 skøde do., parcel 6b af St. Hillers lev 0.3.0.0. fra Jens Christian Nielsen - tekst tabtgået 
Realregister 1846-1970 fol. 87, matr. 12f hk 0.1.2.1½, 33c 0.0.2.2. 6e Jensbygård 1¼ alb. (incl. 6d) 
 
1885 skøde Anders Mikkelsen 12f med bygninger, 33c, 6e af Jensbygård- fra Hans Peter Mikkelsen 
Folketælling Hillerslev 1890, et hus 
Anders Mikkelsen, 51 år, født i Hillerslev, husejer, arbejdsmand 
~Marie Christensen, 32 år, født i Hjardemål 
 
1882? skøde Søren Christian Andersen, 6e,12f,33c 
 
1902 skøde Lars Nielsen Bunk, samme ejendom ( se matr. no 45, fra 1886) 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 12f 
Lars Nielsen, født 1860 i Sennels, landmand 
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~Marie Karoline Nielsen, født 1862 i Hillerslev 
samme folketælling, matr. 12f, tillægsliste: 
Anders Kåstrup Nielsen, født 1887 i Hillers lev, ugift 
1929 adk Karoline Marie født Andersen, enken, 12f, 33c, ½ af  8f, 45 0.0.1.½, 6e, 6n ¾ album,6o ¾ album  Jensbygård 
1929 skøde arvingerne 
 
1929 skøde Anton Futtrup - fra befuldmægtig Anders Kåstrup Nielsen 
1929 skøde do. 6e fra Chr. Vandet Christensen 
1938 skøde do., 8o 0.0.3.2½ - fra A. P. Anderen 
1954 adk. Maren Jensen Larsen 12f, 45b iflg. skifte 
1958 skøde do, 8f, hk 2¾ album - jordfordeling 
 
1961 skøde Knud Andersen, arbejdsmand, 12f m. fl. 
1963 udgør 12f hk 0.2.2.0 (inc l. 33c, 45a), , 6i 0.0.1.0.,8f 2¾ album 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel 12g 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 51b -fra fol. 399 
 
1871 skøde Gert Johansen, lod no 12g St. Hillers lev. hk. 0.2.0.½ - sælger enken Dortthe Marie Christensen 
 
1872 skøde  Niels Christian Sørensen, samme ejendom 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Niels Christian Sørensen, 60 år, født i sognet 
~Dorthe Marie Knudsen, 61 år, født i Hjardemål 
Maren Katrine Poulsen, 76 år, enke, født i Hunstrup. i pleje, fatttighjælp 
 
1881 skøde Daniel Madsen, huset af samme hk., med aftægt til sælger 
Realregister 1846-1970 fol. 88, 12g hk. 2½ album,  
 
1889 skøde Christian Jensen Hove, samme ejendom m aftægt til Niels Chr. Sørensen 
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1900 skøde do., parcel 29c hk 2¼ allbum - fra Ane Enevoldsen 
1904 skøde do., parcel 13i 0.0.1.2½ - fra Henrik Jensen 
1918 skøde do., 31f hk 0.0.1.1¾ -fra Chr. Larsen 
Folketælling St. Hillerslev 1890 
Christen Jensen Hove, 27 år, født i Hillerslev, arbejdsmand ved jordbrug 
~Botilde Marie Christensen, 24 år, født i Hillerslev 
|-Jens Christensen Hove, under 1 år, født i Hillerslev 
Niels Christian Sørensen, 71 år, enke, født i Hillerslev, aftægt 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 12g 
Christian Jensen Hove, født 1862 i Hillerslev, husmand 
~Bodil Marie Hove, født 1865 i Hillerslev 
|-Karen Kirstine Hove, født 1895 i Hillerslev 
|-Niels Christian Hov e, født 1897 i Hillerslev 
 
1921 skøde Anton Pedersen, 12g, 12e, 13i, 31f med bygninger  
1921 skøde do., 32b hk ¼ album - mageskifte Jens Jensby Pedersen 
 
1924 skøde Johannes Damgård Johannesen, 12g, 13i, 31f, 32g 
1937 skøde do., 43b hk ¼ album-- fra Marie Matilde Gregersen 
 
1963 skøde Peder Christian Poulsen, 12g 0.2.3.1¼ - 10i, 31f, 32b, 43b udgår af matr iklen, 12g ændret vej vejanlæg og jordfordeling 
nyt tingblad 12g 
 
Hus i St. Hillerslev, matrikel no 12h 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 227, matr. no 12h St. Hillerslev, hartkorn 0.1.0.2½, no 12ab i Kåstrup hartkorn 1¾ album 
 
1872 skøde Christen Pedersen Bojer, lodden, matr. no 12h i St. Hillers lev - fra Christen Hove Jensen 
 
1874 skøde Anders Christian Jensen, samme ejendom med bygning 
1874 skøde do., no 12ab i Kåstrup 1 ¾ album - fra Anders Christian Nielsen 
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1876 skøde Peder Knudsen Larsen, huset 12h 
 
1876 skøde Peder Andersen Murermester, samme hus 
1880, et hus 
Peder Andersen Murermester 47 år, født i Lild 
~Kirsten Marie Larsen, 48 år, født i Tved 
|-Lars Christian Pedersen, 15 år, født i sognet 
|-Otto Pedersen, 11 år 
|-Martinus Pedersen 8 år 
Nikolaj Pedersen 5 år 
|-Anders Pedersen, under 1 år 
 
forts. fol. 231( nyt register fol. 89) 
 
1884 skøde Anders Sørensen,  no 12 h i St. Hillers lev, hk. 0.1.0.2½  
( før 1884  19b - se der solgt 1880) 
Folketælling St. Hillerslev 1890 
Anders Sørensen, 41 år, født i Tv ed, arbejdsmand, pt. i Nors iflg. tillægsliste 
~Inger Katrine Jensen, 36 år født i Hov, husmandskone ( hovedliste) 
|-Søren Sørensen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Christen Sørensen, 8 år, født i Hillerslev 
|-Jens Sørensen, 6 år, født i Hillerslev 
|-Christen Jensen Sørensen, 4 år. født i Hillerslev 
|-Anne Marie Sørensen, 1 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 237, 12h hk 0.1.0.2½ 
1897 adk. Inger Katr ine Jensen, enken iflg. skifte 
 
1898 skøde Niels Christian Nielsen, samme ejendom ( ejer tillige ejendommen 18d fra 1882 - se der) 
1891 skøde do., parcel 6d 0.0.2.2¾ 
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Folketælling Hillerslev 1921, matr. 12h 
Niels Christian Nielsen, født 1849 i Hjardemål, ankom 1882 derfra, husmand 
~Inger Marie Nielsen, født 1857 i Hjardemål, ankommet derfra 1882 
(12h og 18d St. Hillerslev, 15b Kåstrup, udgør 1930 et landbrug). 
 
1931 skøde Mourits Christian Mouritsen, 12h, 18d 2½ album ( 12n frasolgt)  
1934 skøde do., 17f  0.0.1.2¾ - fra Niels Chr. Jensen 
 
1937 skøde Christen Andersen, 12h, 18d, 17f,25b Kåtrup 00.1.1¾ 
1938 skøde do., 11b ½ album 
6d overført andet sted. 18h 2¼ frasolgt -  
nyt tingbogsblad 1972 12h 
 
Eje ndom i St. Hillerslev, ny matrikel no 13a 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. matr. hartkorn 0.2.3.0, ny matr. no 13a, hk. 0.3.1.2¾. ejer og bruger Peder (Christensen) Smed - nu Anders Thøgersen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 247 
 
1817 købek. Peder Christensen Smed, et hus 4 tdr. bygsædeland og 2 kærskifter - fra fol. 72, Niels Larsen Dalgård og Christen Christensen 
1818 skøde do, fra do, parcel no 1, hk. 0.2.3.0 ( bliver no 13a) 
1825 skøde do, fra Niels Larsen Dalgård, parcel no 4, hk 0.1.3.2.- fra fol. 4 (i no 10) 
Folketælling St Hillerslev 1834, et hus 
Peder Christensen 38 år, smed 
~Dorthe Thøgersdt., 43 år 
|-Christine Pedersdt., 14 år 
|-Christen Pedersen, 12 år 
|-Peter Pedersen, 9 år 
|-Maren Pedersdt., 19 år, skrædder  
 
1839 skøde Anders Thøgersen, mageskifte fra Peder Smed, parcel no 1 hk. 0.2.3.0. med bygning - parcel no 4 solgt fol. 302 
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1840 skøde Niels Larsen Kanstrup, et hus i St. Hillerslev hk 0.2.3.0., sælger Anders Thøgersen i Kjelstrup  
Folketælling 1845, Hillerslev, et hus 
Niels Larsen Kanstrup, 39 år, født i sognet husmand og daglejer 
~Kirstine Christensdt., 43 år, født i Skinnerup 
|-Peder Nielsen Kanstrup, 15 år, født i sognet 
|-Anders Thøgersen Nielsen,13 år 
|-Anne Nielsdt., 11 år 
|-Jens Thøgersen Nielsen,  9 år 
Christen Kortegård Nielsen, 7 år 
|-Anders Christian Nielsen, 4 år 
|-Anne Marie Nielsen, 1 år 
Folketælling, St. Hillerslev 1860, et hus 
Niels Larsen Kanstrup, 54 år, født i sognet, husmand 
~Kirsten Christensdt., 58 år, født i Skinnerup 
Christen Christensen, 24 år, født i Sennels, indsidder 
~Ãnne Nielsen, 26 år, født i sognet,  
|- Christen Christen, 1 år, født i sognet 
1867 skøde do, tiende til huset gl. hk 0.2.3.0., ny matr. no 13a hk. 0.3.1.2.¾. 
1881 skøde Anne Nielsdt. Kanstrup ( tekst tabtgået) 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Anne Nielsen, 46 år, født i sognet, husmandsenk e 
|-Christen Christensen, 20 år 
 
1881 skøde Peder Christensen,  no 13a, sælger Anne Nielsen Kanstrup 
Realregister 1846-1970 matr. 13a hk 0.3.2.1¾,  
Folketælling1880 Hillerslev, et hus 
Peter Christensen, 27 år, født i Thisted, daglejer 
~Maren Bisgård Christiansen, 26 år, født i sognet 
Folketælling 1890 St. Hillerslev 
Peter Christensen, 39 år, født i Thisted, husejer, daglejer 
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~Maren Bisgård Christensen, 37 år, født i Hillerslev 
|-Christen Andersen Christensen,, 9 år, født i Hillerslev 
|-Christian Larsen Christensen, 6 år, født i Hillerslev 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 13a 
Peder Christensen, født 1850 i Thisted, ankom derfra 1865, landmand 
~Maren Bisgård Christensen, født 1853 i Hillerslev 
|-Marie Christensen, født 1898 i Hillerslev 
Maren Christensen, født 1892 i Snedsted, gift, logerende, slægtning 
Carl Egon Christensen, født 1919 i Thisted, logerende, slægtning 
 
1936 skøde Peder Jensby Christensen, 13a 
overført til anden ejendom, samme ejer 
 
Eje ndom i St. Hillerslev, ny matrikel no 13d -> 10b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 302 ( nyt register fol. 95) 
 
1842 skøde Jens Christian Pedersen Bonnerip, parcel no 4 h<rtkorn 0.1.3.2., fra Anders Thøgersem 
1842 adkomst Anne Katrine Christensdt. if lg. seperationsforlig med Jens Chr. Bonnerup 
 
1843 skøde Anders Madsen Kortegård, samme ejendom 
1845 erklær. do, kendt umyndig 
Folketælling, St. Hillerslev 1845, et hus 
Anders  Madsen Kortegård, 63 år, født i sognet, husmand 
~Sidsel Pedersdt. Kanstrup, 65 år, født i sognet 
 
1848 skøde Mads Christian Andersen, samme hus, ny matr. 13d, hk. 0.2.1.1¾ 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Mads Christian Andersen, 45 år, født i Hunstrup, slagter* 
~Dorthe Nielsdt., 45 år, født sm. sted 
|-Niels Christian Madsen, 15 år, født i Hunstrup 
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|-Maren Madsen, 12 år, født i sognet 
|-Peder Christian Madsen, 9 år 
|-Elvine Elisabeth Madsen, 2 år 
* Skøde og panteregister 1877 fik Mads Christian Andersen lejeret på et hus og jordlod matr. 30a i Hillerslev, der året efter overgik til hans enke og 1879 til sønnen smed Anders 
Madsen  (se 30a) ( ved folketælling 1880 bor enken Dorthe Nielsen i matr. no 45)   
 
1860 skøde Jens Christian Nielsen, samme hus -se også matr. 30a 
Realregister 1846-1970 fol. 95, matr. 13d, hk. 0.2.1.¾(udgår af matr. 19709, 10b 0.7.2.2¼ ,  
1877 skøde Jens Christian Nielsen, huset 13d - fra Mads Christian Andersen 
 
1902 skøde Lars, Kirsten Marie Jensen, bl.a. 13d - fra far med aftægt til sælger og hustru 
 
1918 skøde Christen Larsen og Ingers lev Magnus Nielsen Bjerregård, 13d 
 
1918 skøde Niels Christian Mikkelsen, 13d, 10b 0.7.2.2¼, 13c 0.1.2.1¼ - mageskifte 
 
1918 skøde Clemmen Kren Clemmensen, samme ejendom 
Folketælling Hillerslev 1921 
Clemmen Chr. Clemmensen, født 1874 i Korsø, ankommet hertil sognet 1918 derfra, landmand 
~Petrine Clemmensen, født 1882 Ballerum 
|-Elna Clemmensen, født 1911 Ballerum 
|-Klara Clemmensen, født 1911 Ballerum 
|-Kristine Clemmensen, født 1918 Ballerum 
|-Karen Clemmensen, født 1920 i Hillerslev 
Christen Krog, født 1885 i Tilsted, ankomet derf ra 1920, tyende 
Laura Mortensen, født 1900 i Hillerslev, tyende 
 
1922 skøde Christen Jepsen, samme ejendom 
 
1922 skøde Niels Christian Sørensen Pedersen, samme ejendom 
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1937 skøde do., 5b 1.0.2.1. - fra Anton Pedersen Nørgård 
 
1957 skøde Niels Hove Pedersen 13d, 13c, 10b, 5b. 
13d, 13c, 5b  - udgår af matr. 1970, 1970 udgør 10b  15.3297m² 
 
Gård gl. matrikel no 29 i St. Hillerslev , solgt 1831 til flere, bl.a. ny matr. no 14a 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 4.4., ejer Karen Dyre på Knivsholt, bruger Thomas Christensen 
matrikel 1664, hartkorn 4.4., ejer Karen Dyre til Ullerupgård, bruger Thomas Christensen 
matrikel 1688 no 29, hartkorn 3.3.2.2., ejer Hr. Nielses arvinger, før hk. 4.4., bruger Peder Madsen og gl. Anders Pedersen  
matr ikel 1688b no 29, hartkorn 3.3.2.2., ejer Ole Nielsen, bruger nu Dorthe Knudsdt.  
matr ikel 1688c no 29, hk. 3.3.2.2., selvejer Just Nielsen 
Strøgods 1778 no 29, hk. 3.3.2.2. selvejer Peder Thomsen Vadskjær. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 14, hk. 3.3.2.2., selvejer Peder Thomsen Vadskjær 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 2.5.0.2., ny no matrikel no 14a hartkorn 3.2.3.¼, ejer Peder Christensen Helleberg, nu Jens Christensen Gade 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 0.1.3.1, ny m<trikel no 14b hartkorn 0.1.3.1¾, ejer Peder Christensen Sunesen  - se matrikel 7a 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.3.0.0., ny matrikel no 14c hartkorn 0.3.1.0., ejer Jens Christensen Munk/Jens Jeppesen Jensen 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn o.1.2.1., ny matrikel no 14d hartkorn .2.o.¾, ejer Anders Christensen Sunesen/Niels Christian Ssørensen 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 1½ album, ny matrikel no 14e 1½ album, ejer Anders Christensen Sunesen i Brund 
 
matr.1664 Thomas Christensen 
 
matr.1688 ½ Peder Madsen   Tingbog 1684 12.8. 
  ~Johanne Madsdt.   do 
1684 får Peder Madsen afkald fra sin s l. hustrus søskende, Søren Madsen i Stagstrup, Birgitte Madsdt. - Chris ten Ibsen på Gade i St. Hill. 
 
matr.1688 ½ Anders Pedersen d. gamle 
  ~ Dorthe Knudsdt.   Tingbog 1672,1694  far K Jensen, St. Hiller 
Tingbog 1694, hvor Jens Jensen i Kanstrup stævner bl.a. Anders Pedersen og hustru Dorthe Knudsdt. for hvad der er “bortblevet og forrykket” af sl. Søren Jensens bo i Oddershede ( 
se nærmere der. ny matr. Oddershedegård 1a) 
se ved Christen Knudsen i St. Hillerslev (ny matr. 7) 
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matr.1688c Just Nielsen 90 Skovsted  U1719 1/5  far N. Justsen   
  ~Maren Christensdt. Harbo 
 
Før 1764 Christen Justsen  Ø1764 
  e. Dorthe Jensdt.   Ø1791/25 
  |-Jens Christensen 
  |-Maren Christensdt. 
  |-Anne Katr ine Christensdt. 
† 1755 Marie Jensby, Christen Justesens kone i Hill. 30? år. hertil?  
= Marie Nielsdt.Jensby  Ø1755/40 
hertil?:Christen Christensen, søn af Christen Justsen  Ø1766/88 
 
Før 1778 Peder Thomsen Vadskjær 45   Chr. Justsen ægter enken 
  ~Dorthe Jensdt.  Ø1791/25 
  |-Maren Pedersdt. 71 
  |-Karen Marie 74 
folketælling, St. Hillerslev 1787, 13 fm. 
Peder Vadskjær, bonde og gårdbeboer ~1.g. 
~Dorthe Jensdt., ~2.g. 
|-Karen Marie, deres dt. 
|-Maren Pedersdt.  
hendes børn af 1. ægteskab: 
|-Jens Christensen 
|-Maren Chrisensdt. 
|-Anne Katrine 
Ved Folketællingen 1801, er Peder Vadskjær blevet enke og bor i gården med 2 børn 
ovenn. Maren Pedersdt., 30 år, ugift 
og Karen Pedersdt., 27 år 
desuden 2 tjenestefolk Anders Poulsen, 19 år og Søren Christensen 14 år og 
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Marie Christensdt., 5 år, et fattigt barn til opfostring 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46 fol. 11 ( registret kompleks) 
1778 skøde Peder Thomsen Vadskjær, hk. 3.3.2.2., sælger Peder Jensen Munk i Brund 
 
1813 skøde Peder Christensen Tange, hk. 3.3.2.2., sælger Peder Nielsen Tøfting 
 
1815 skøde Peder Sunesens enke, ovenstående hk. 3.3.2.2., se også matrikel 7a 
1815 skifte Christen Jensen fra Peder Sunesens bo, samme ejendom 
 
? tekst ødelagt. “afg. Niels Larsen Myg, hk. 3.3.2.2., samt løsøre overdraget den afdøde enkes nuværende mand Niels Christensen Thøgersen 
=Niels Larsen Myg  HH1818/68 
e. Maren Andersdt. 
e. gift med Niels Christensen Thøgersen 
er Niels Larsen Myg og Niels Larsen Kjær samme person? 
 
1817 skøde Jens Mathias Clausen Balsby, hk. 3.3.2.2., fra Christen Jensen 
 
1817 skøde Niels Larsen Kjær, samme gård ( panteobl. lyder på Niels Christensen Thøgersen) 
= Niels Larsen Kjær  HH1818/61 
e. Maren Andersdt. 
enken er ~ Niels Christensen Thøgersen 
1828 skøde Peder Christensen Helleberg sælgers gård hk. 3.3.2.2.- fra Niels Christensen Thøgersen. 
=  Peder Christensen Helleberg  HH1835/381 
  ~Karen Poulsdt.  HH1835/381 
solgt  matr. 14b, se matr, 7a 
Peder Christensen sælger f lere parceller o. 1831, bl.  
En gård i St. Hillerslev, ny matr. no 14a ( udstykket fra gl. no 29 ) 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hk. 2.5.0.2., ny matr. no 14a hk. 3.2.3.¼, ejer og bruger Peder Christensen Helleberg - nu Jens Christensen Gade. 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 91, hk. 2.5.0.2, ny 14a 3.2.3.¼ 
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1831 skøde Jens Christensen Gade, hovedparcellen no 1 af sælger Peder Christensen Hellebergs gård hk. 2.5.0.2. med bygninger - fra fol. 11 
=??? folketælling St. Hillerslev 1834 
Jens Christensen Hyldgård, 51 år, gårdmand 
~Kirsten Christensdt., 50 år 
|-Karen Madsdt., 17 år 
|-Mads Jensen, 15 år (= Mads Frost Jensen Hyldgård, 1845: tjenestekarl, født 1819 Jannerup ) 
|-Christen Jensen, 13 år  
1848 skifte efter Jens Christensen Gade, enken Kristine Christensdt. 
 
1846 skøde Peder Thomsen, gård i Hillers lev gl. hk. 2.5.0.2., ny 3.2.3.¼ no 14a, no 14g frasolgt 0.2.0.2¾ fol. 441) 
 folketælling 1845, St. Hillerslev, en gård 
Peder Thomsen, 43 år født i Tilsted, gårdmand 
~Johanne Pedersdt. 37 år, født i Tilsted 
Folketælling, St. Hillerslev 1860 
Peder Thomsen, 59 år, født i Torsted, gårdmand 
~Katrine Poulsdt., 32 år, født i Østrild 
|-Johanne Pedersdt., 1 år, født i sognet 
Christen Christensen Hove, 13 år, født i sognet, tjenestedreng 
1869 skøde Peder Thomsen,, parcel, udstykket fra Hillers lev præstegård, købt på auktion 
1869 obligation Peder Thomsen i gården 14a og h, hk. 3.0.2.½ 
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Peder Thomsen, 77 år, født i Tilsted 
~Katrine Poulsen, 51 år, født i Hunstrup 
|-Johanne Pedersen, 20 år, født i sognet 
|-Poul Pedersen, 12 år 
 
1882 skøde Niels Jensen (Korsgård) no 14a St. Hillerslev hk. 2.7.2.¾, 14h 0.0.3.2¾, 1k 1 ¾ album, med aftægt til sælger og hustru Katrine ( 14i sælges) 
Realregister 1846-1970 fol 100, matr. 14a hk. 2.6.3.1½, 1k hk 1¾ album  
Folketælling Hillerslev 1890, en gård 
Niels Jensen Korsgård, 29 år, født i Sennels,  
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~ Johanne Pedersen, 30 år, født i Hillerslev  
|-Katrine Thomsen Korsgård, 7 år, født i Hillerslev 
|-Jens Korsgård, 5 år, født i Hillerlev 
|-Christian Korsgård, 2 år, født i Hillerslev 
Katrine Poulsen, 61 år, enk e, født i Østrild, aftægt  
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 14a 
Niels Korsgård, født 1860 i Sennels, ankom 1880 derfra, landmand 
~Johanne Korsgård, født 1859 i Hillerslev 
Lilly Dalgård, født 1910 i Thisted, slægtning 
 
1920 skøde Frederik Thonsgård, 1k, 14a 
1948 skøde do., 3g 1 album, 8g ¾ album, 22g ¾ album, 46a 1¼ album - fra Peder Mikkelsen Nørgård ( sammenlægges 1952 under 3g) 
1960 adk. Matilde Katr ine Tonsgård Jensen, 1k, 14a, 3g.14b, 14m 0.6.3.¼ frasolgt, nogle matr. ændres v. jordfordeling 
1958 består af : 14a 1.7.2.1¼, 3g 0.0.2.2¼, 1k 0.0.2.1½ 
nyt tingbogsblad 14a 
 
St. Hillerslev. matrikel 14c m.fl. 
 Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 191, (nyt reg. fol. 102) 14c hk. 0.3.1. 
 
1831 skøde Jens Christensen Munk, parcel no 3 af sælgeren Peder Christensen Hellebergs gård hk. 0.3. 
 
1832 skøde Jens Jepsen i Hillers lev, samme parcel - se også 11c 
1851 adk. Maren Nielsdt., enken i uskiftet bo 
 
1851 skøde Jens Jensen, parcel hk. 0.3., ny 14c hk 0.3.1. og opførte bygninger fra mor, enken Maren Nielsdt.,og huset 11c, note Købekontrakt fra Anders Oddershede til Peder 
Fladskjær, servitut 
se ogås matr. 14c 
Folketælling 1180, Hillerslev 
Peder (må være Jens) Jensen, 57 år, født i sognet, husejer 
~Maren Katrine Poulsen, 53 år, født i Skinnerup 
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Poul Larsen Østergård, 81 år, enke, født i Nors, ophold 
 Realregister 1846-1970 fol. 102, matr. 14c hk. 0.3.1.0., 11c 0.3.2.¼  - se tillige huset 11c 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Jens Jensen, 67 år, født i Hillerslev 
~Maren Katrine Poulsen, 63 år, født i Skinnerup 
Thomas Larsen, 36 år, født i Hillerslev, jordbruger 
~Ãnne Marie Jensen, 38 år, født i Hillerslev (datter af gården) 
|-Mikkel Christian Larsen, 5 år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Larsen,, 3 år, født i Hillerslev 
|-Jens Larsen, 2 år, født i Hillerslev 
1897 adk. Maren Katr ine Poulsen, enken , samme ejendom 
1914 adk. Anne Marie Larsen født Jensen, ~Thomas Larsen, samme ejendom ( se Brund 13a )  
(huset  matr ikel 8i blev købt af Thomas Larsen 1884: 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 519 (nyt register fol. 58) 
1884 skøde Thomas Larsen, skomager, parcel 8i St. Hillerslev, hk. 0.3.0.2. med byninger, - sælger Lars Christensen) 
 
1919 skøde Svend Kiib og Josef Poulsen, 14c, 11c, 8i 0.3.0.2.  
1919 skøde do., 12c 0.1.0.2. - fra Sofie Marie Oddershede Bertelsen 
1919 skøde Svend Kiib,  Josef Poulsens andel 11c, 8i, 14c, 12c med bygninger 
 
1922 skøde Anton M. C. Røge, 8i,11c,12c,14c med bygninger 
 
1925 skøde Christian Carl Larsen, samme ejendom 
 
1928 skøde Anders Kåstrup Nielsen, samme ejendom 
1937 skøde do., 14f 0.1.1.1¾ - fra Thomas Andreasen 
(sandsynligvis = Anders Bunk Nielsen: 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Nielsen, Anders Bunk, gdr. Hillers lev, født 10. november 1886 i Hillers lev, søn af gdr, Lars Bunk Nielsen.- Gift med Maren Bunk Nielsen, født Graversen 18. juli 1890 i Hillers lev, 
datter af gdr. Niels Graversen. Bygningerne er opført således : stuehus 1924 og udbygningerne 1907 og 1916. Bunk overtog gården 1928, der var da opdyrket 20 tdr. land mod nu 22 
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tdr. land. Ejendomsskyld kr. 19500, grundskyld 11900. Besæstningen var ved overtagelsen 2 heste, 3 køer, 4 ungkvæg og 12 svin, men nu 2 heste, 8  køer, 12 ungkvæg og 30 svin. 
Bunk Nielsen er uddannet ved landbruget, har været på Grejsdal Højskole 1913-14, har været i bestyrelsen for mejeriet, i Husmandsforeningen og revisor i Sygekassen og mejeriet. 
 
1964 skøde Sigfred Madsbøl, 8i, 12c, 14f, 11c  
14k solgt 1919, 11’l solgt 1938, 11m solgt1941, 11p overført anden ejendom, 11c,12c, 14f udgår af matr.udgår matr. 1971 
1971 udgør ejendommen matr. 8i 10.9492 m² - nyt blad 1971 
 
Hus i St. Hillerslev, ny matr. no 14d 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.1.2.1., ny matr. no 14d hk 0.2.0.¾, ejer og bruger Anders Christensen Sunesen - nu Niels Christian Sørensen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 293 ( nyt register fol. 163) 
 
1836 skøde Jens Christian Jensen Horn, parcel af Peder Hellebergs gård no 4, hk. 0.1.2.1. hvorpå han har opført et hus - sælger Anders Christensen Sunesen 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus ( hertil?) 
Jens Christian Jensen, 39 år, husmand 
~Maren Hansdt., 41 år 
|-Jens Christian Jensen, 10 år 
|-Inger Kirstine Jensdt., 12 år 
|-Ingeborg Jensdt. 6 år 
|-Clara Jensdt., 2 år 
 
1838 skøde Niels Christian Sørensen, samme ejendom  
 
1845 skøde Jens Thomsen, sm. ej. matr. no 14d hk. 0.2.0.¾ 
 
1852 skøde Peder Pedersen, sm. ejendom med aftægt for Jens Thomsen og hustru Kirsten Christensdt.  
1862 skøde do, parc el no 10u, Kåstrup 0.0.1.½, sælger Jens Peter M. Kirk 
Folketælling, Hillerslev Havreland 1860, et hus 
Peder Pedersen, 39 år, født i Rær, tømmermand 
~Else Katrine Sørensen, 34 år, født i Snedsted 
|-Søren Peter Pedersen, 6 år, født i sognet 
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|-Jens Pedersen, 1 år 
|-Ingeborg Pedersen, 5 år 
Jens Thomsen, 59, født i Nors, daglejer, tækker ( aftægt) 
~Kirsten Christensdt., 60 år, født i Øster Vandet 
Ved folketælling 1880 bor parret med børnene Jens, der nu er snedker  og Ingeborg 
 
1883 skøde Poul Poulsen, 14d 0.2.0.¾ 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Poul Pedersen, 30 år, født i Snedsted, murer 
~Ingeborg Pedersen, 34 år, født i Hillerslev, sykone (dt. af huset) 
|-Frederik Poulsen, 7 år, født i Hillerslev 
|-Peder Salamn Poulsen, 5 år, født i Hillerslev 
|-Else Katrine Poulsen, 2 år, født i Hillerslev 
Peder Pedersen 68 år, enke, født i Rær, tømrer (konens far) 
nyt reg fol. 103 Hillerslev: solgt fol. 45 
 
1897 skøde Peder Pedersen,  samme ejendom  
se videre matr. 6c 
 
St.Hillerslev matrikel no 14g   
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 442   
 
1862 skøde Peder Christian Jensen, parcel matr ikel no 14g hk. 0.2.0.2¾ fra Peder Thomsen  
 
1867 skøde Christen P. Boyer, no 14g med bygninger  
 
1870 skøde Thomas Christian Pedersen, samme ejendom  
1875 skøde do., lod 24g 0.1.1.1½, fra Christen Andersen - se særskilt matr. 24g 
se matrikel 24g 
fol. 467, huset 14g: 
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1877 skøde Peder Christian Larsen, huset 14g, hk. 0.0.2.2¾ - sælger Thomas Christian Pedersen 
Folketælling Hillerslev 1880 
Peder Christian Larsen, 34 år, født i Skinnerup 
~Maren Bertelsen, 30 år, født i Østrild 
|-Christiane Larsen, 1 år, født i sognet 
 
1884 skøde Nikolaj Steffensen, samme ejendom 
 
1888 skøde Peder Christian Larsen, samme ejendom 
 
1888 skøde Peder Christian Johansen, mageskifteskøde fra Peder Christian Larsen ( i mar. 10e) 
solgt 1889 til matr. 10e 
 
St. Hillerslev matrikel no 14h  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 512 ( nyt register fol. 108) 
 
1883 skøde Christen Nielsen Sjælland, parcel matr ikel no 14h i St. Hillerslev, hartkorn 0.0.3.2¾, sælger Niels Jensen 
 
1888 skøde Jeppe Olesen Klinge, 14h. Hillers lev hk. 0.0.3.2¾, mageskifte 
 
1893 skøde Anders Andersen, slagter samme ejendom 
 
1893 skøde Jens Peter Sunesen m.fl., sm. ejendom 
1897 skøde Anne Kirstine Jensen, fra sin far  
 
1904 skøde Jens Jensby Christensen, 14h med bygninger ( se matr. 15a 
1934 skøde do., 14m 0.6.3.¼ - fra Niels Korsgård 
oveført 1946 til 15a (se 11a) 
 
St. Hillerslev matrikel no 14n 
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Ejerliste realregister 1846-1970 fol. 323, matr. 14n hartkorn 0.0.1.¾/ 1545m 
 
1962 skøde Thorvald Jensen, dyrlæge - fra Peder Jensby Christensen 
nyt tingbogsblad 1973 14n 
 
St. Hillerslev, matrikel no 15b m.fl.  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46. fol. 451 ( nyt register fol. 110) 
 
1864 skøde Jens Larsen Toudal, parcel matr ikel no 15b, hartkorn 1.0.1.½, no 3b hk 0.6.1.¼ - sælger Jens Pedersen Jensby, fol. 31 
1869 skøde do., no 7d i St. Hillerslev hk 2¼ album, sælger Ole Christensen 
1870 skifte efter hustru., læst som s ikkerhed i ejendommen - se også matr. 21e 
Folketælling 1880 Hillerslev, en gård 
Jens Larsen Toudal, 41 år, født i sognet, gårdejer 
~Maren Jensen, 41 år, født i sognet 
|-Anders Christensen, 14 år, født i Sennels 
|-Christen Larsen Jensen, 14 år, født i sognet 
|-Jens Jensby Jensen 12 år, født i sognet 
|-Kristiane Jensen, 6 år 
|-Else Marie Jensen, 4 år 
|-Christian Jensen 3 år 
Else Marie Christensen 17 år, født i sognet, tjenestepige 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Maren Jensen, 51 år, enke, født i Hillerslev  
|-Christen Larsen Jensen, 24 år, ugift, medhjælper 
|-Else Marie Jensen, 14 år, født i Hillerslev 
|-Jens Christensen Jensen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Just Jensen, 9 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol.110, matr. 15b hk 1.0.1.½, 3b 0.6.1.¾, 7d 2¼ album 
1889 adk. Maren Jensen, enken 15b, 3b,7d, iflg. skifte 
1890 adk. Christian Hansen v. ægteskab 
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1896 skøde Else Marie Jensen og Christian Jensen, samme 
1901 skøde Christian Jensen, Else Maries andel 
 
1902 Carl Pedersen, samme 
Folketælling Hillerslev 1921 - landbrug 
Carl Pedersen Hinding, født 1872 i Nors 
~Else Marie Pedersen, født 1875 i Hillerslev 
|-Matilde Margrethe Pedersen, født 1905 i Hillerslev 
|-Christian Pedersen, født 1906 i Hillerslev 
|-Alfred Emil Pedersen, født 1907 i Hillerslev 
|-Elisabeth Kristine Pedersen, født 1909 i Hillerslev 
Johannes Pedersen, født 1914 i Hillerslev 
 
1942 skøde Johannes Pedersen Hinding, 3b, 7d, 15b 
1970 skøde do., 25 Ll. Hillerslev hk 0.0.3.2½ 
15b ændres til hk 1.0.0.0., 7d ændret til 0.0.1.1½ 1969 
 
St. Hillerslev  matrikel no 15c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 67. ( nyt register fol. 111) 
 
1870 skøde Niels Andersen, parcel matrikel no 15c i St. Hillers lev, hartkorn 0.1.3.2¾ - er bebygget af køber. Sælger Christen Jensen Jensby 
Realregister 1846-1970 fol. 111, matr. 15c hk 0.1.3.2¾ 
1890 adk. Maren Katr ine Nielsdt., enke efter Niels Andersen, samme ejendom 
Folketælling, Ballerum1860, et hus 
Niels Andersen, 34 år, født i Østrild, daglejer 
~Maren Katrine Nielsen, 37 år, født i Hjardemål 
|-Niels Christian Nielsen, 10 år, født i Hjardemål 
|-Christen Nielsen, 5 år, født i Østrild 
|-Anders Nielsen, 2 år, født i Hillerslev 
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|-Niels Peter Nielsen, 7 år, født i Hjardemål 
et hus 1880 Balllerum 
Maren Katrine Nielsen, 57 år, enke, født i Hjardemål 
|-Christen Nielsen, 24 år, født i Østrild 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Maren Katrine Nielsen, 67 år, født i Hjardemål 
|-Christen Nielsen, 34 år, ugift, født i Østrild 
|-Anders Chr. Nielsen, 28 år, ugift, født i Hillerslev 
 
1890 skøde Anders Christian Nielsen, samme ejendom 
Folketælling 1921, Ballerum 
matr. 15b Ballerum  
Anders Chr. Nielsen, født 1861 på Ballerum, ugift, landmand 
Margrethe Christensen, født 1839 i Ovtrup, ugift, husbestyerinde 
Christoffer Christensen, født 1885 i Rær,gift, logerende ankom 1921 fra Vigsø 
~Katrine Marie Christensen, født 1894 på Ballerum. gift,logerende, ankom 1921 fra Hunstrup 
 
1926 skøde Martinus Jensen, 15c 
 
1932 skøde Simon Peter Larsen 15c 
1942 skøde do., 40e hk 0.0.1.2½ - fra Lars Munk Nielsen m.fl. 
1940 skøde do., 1i 0.0.2.1¾ - fra Niels Christensen 
1944 skøde do., 39d 1¼ album - fra Martine Kirstine Poulsen 
1944 skøde do., 16o ½ album - fra Johan Christian Nielsen 
1954 skøde do., 21d 0.1.0.2. - fra Niels Chr. Nielsen 
nyt tingblad 15c 
 
Gård gl. matr. no 28 St. Hillerslev. - gården sælges i parceller fra 1813, hovedsagelig under ny matrikel no 16a,b, o.s.v. - se nedenfor 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 7.2., ejer Karen Dyre på Knivsholt, bruger Peder Thomsen 
Jordebog 1660-62, Karen Ddyre, bruger Peder Thomsen, et øde sted, jorden bevilget Hr. Niels 
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matrikel 1664, hartkorn 7.2., ejer Karen Dyre til Ullerupgård, bruger Peder Thomsen- ganske øde og ubesået. 
1682, jordebog Todbøl no 28, hartkorn 4.7.2.1., bruger Niels Pedersen og Niels Bertelsen - nu Niels Pedersen og Bertel Mogensen 
matrikel 1688 no 28, hartkorn 4.7.2.1., ejer Todbøl, før hk. 7.2., bruger Niels Pedersen og Niels Bertelsen  
matr ikel 1688b no 28, hartkorn 4.7.2.1., ejer Envold Nielsen, bruger nu Niels Pedersen og Bertel Vognsen 
matrikel 1688c no 28, hartkorn 4.7.2.1., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Niels Pedersen og Anders Poulsen 
Strøgods 1778: af no 28 hartkorn 4.4.0.0., selvejer Villum Nedergård  
hartkornsspecif ikation 1789 no 23, hartkorn 4.4.0.0., selvejer Villum Nedergård 
rest hk. 0.3.2.1., hvoraf hk. 0.0.2.2., bruges af gl. no 32. - rest hk 0.2.3.2. 
( se forklaring nede i teksten - alt bliver frasolgt.) 
 
matr.1664 Peder Thomsen - gården øde 
 
før 1682  ½ Niels Bertelsen - se gård gl. matr. no 24 ( ny matr. 24a) 
 
1682        ½ Bertel Vognsen- se gård no 24 (ny matr. 24a) 
 
før 1682   ½     Niels Pedersen - se gård no 24 
 
matr.1688c ½ Anders Poulsen Malle 
  ~Mette Pedersdt.  Ø1764/343 
  |-Dorthe Andersdt. Malle, St. Hill. 52 
         ~Jens Christensen Kilsgård 
  |- flere 
 
Før 1778 1/1 Villum (Christensen) Nedergård 47 HH1782/118  
  ~Anne Larsdt. 31 
folketælling St. Hillerslev 1787, 8. fm 
Villum Nedergård, 47 år, bonde og gårdbeboer 
~Anne Larsdt., 56 år, begge i 1. ægteskab 
Christen Andersen, tjk. 49 år, ug 
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Karen Christensdt., tjp., 26 år 
Anders Nielsen, tjd., 13 år 
Ved folketælling, St. Hillerslev 1801, 11. fm. bor parret i gården 
Christen Andersen er stadig tjenestekarl, nu 63 år og ugift 
2 tjenestepiger Maren Tange, 36 år og Else Tange, 42 år, begge ugifte, samt 
tjenestedrengen Søren Jensen, 13 år.  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 14 
anmærkning: herfra (af hk. 5.0.) har Villum Nedergård ved skøde solgt til Thomas Madsen i Hillerslev hk. 0.0.2.2.,  
1763 skøde Villum Christensen Nedergård, hk. 2.2.1.1., fra Jens Madsen Nedergård i Thisted 
1793 skøde do, hk. 0.4., fra Christen Graversen i Hillerslev. 
note: “Det øvrige hartkorn tilhører hans brors søn Christen Nedergård til Momtoft, som har arvet det efter sin far Christen Nedergård, der har fået lige skøde med det anførte- under 
no 1 fol. 249, hk. 2.2.1.1., som denne igen har solgt til Villum Nedergård. 
 
1813 skøde Christen Jensen hk. 5.0.0.0.  
opgjort hk. 5.0.0.0., solgt fol. 87 1.2.2.2., rest 3.5.1.1. - alt solgt fol. 39,8,117,241,23,244,245,246. 
 
Et hus i Hillerslev, gl. hartkorn 0.3.3.2¼ - Ny matrikel no 16a 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.3.3.2¼, ny matrikel no 16a hartkorn 0.3.1.½, ejer og bruger Lars Nielsen Blokhus 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 241 
oprindelse se gård gl. matr ikel no 28 
 
1816 skøde Jens Marcussen af Ll. Hillerslev, parcel no 2 af en gårds hartkorn 5.0., nemlig hk. 0.3.3.2¼, fra fol. 14, sælger Christen Jensen 
 
1822 skøde Lars Nielsen Blokhus, samme ejendom 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus  
Lars Nielsen, 60 år, husmand,  
~Ãnne Christensdt., 50 år 
Folketælling St. Hillerslev, 1845, et hus 
Lars Nielsen, 71 år, født(ikke påført), husmand, lever af sin jord 
~Ãnne Christensdt., 61 år, født i Hunstrup 
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1845 skøde Christen Jensen Myg, samme ejendom -  
solgt fol. 18,1848 et hus - se matr. no 38. 
 
En ejendom i St. Hillerslev, ny matrikel no 16b 
oprindelse: jord fra  gl.matrikel  no 28 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.2.3.1¾, ny matrikel no 16b hartkorn 0.2.0.¾, ejer og bruger Jens Christian Andersen - nu Jørgen Christensen Toft 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 244, 289 
 
1816 skøde Søren Christian Nielsen, hk. 0.2.3.1¾ fra Christen Jensen  
 
1820 skøde Jens Christian Andersen, samme hus 
Folketælling St. Hillerslev 1834. et hus ( formodentlig til dette hus) 
Jens Christian Andersen, 54 år, husmand 
~Maren Nielsdt., 54 år 
Else Margrethe Madsdt., 8 år, plejedt. 
Karen Marie Nielsdt. 33, ugift, skrædderpige 
 
1835 skøde Jørgen Christensen Toft, samme hus 
Folketælling 1845 
Jørgen Toft, husmand og lammeslagter 01 i sognet 
~Else Slot  96 Kjelstrup 
|-Kristine Jørgensdt. 30 i sognet 
|-Maren Jørgensdt. 31 i sognet 
|-Margrethe Jørgensdt. 33 i sognet 
|-Christen Jørgensen 38 i sognet 
 
1852 skøde Peder Christian Poulsen, huset 16b 0.2.0.¾ fra Jørgen Christensen Tofts enke ( der flytter til andet hus i St. Hill)  
1870 skøde do, lod no 6e, ¼ alb., sælger Christian Hansen 
1873 skøde do, lod no 13h, sælger A. Fjeldgård 
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Folketælling, St. Hillerslev 1860, et hus 
Peder Christian Poulsen, 38 år, født i Sennels, daglejer 
~Maren Christensen, 36 år, født i Ø. Vandet 
folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Peder Christian Poulsen, 59 år, født i Sennels 
~Dorthe Nielsen, 69 år, født i sognet 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Peder Christian Poulsen, 66 år, født i Sennels, tækker 
~Dorthe Nielsen, 79 år, født i Hillerslev 
Dorthe Katrine Jensen, 24 år,ugify,  født i Hillerslev, skrædder og medhjælper 
Realregister 1846-1970 fol. 112, matr. 16b hk 0.2.0.¾, 13h 0.0.1.¼ 
1892 adk. Dorthe Katrine Jensen, enke, 16b, 13h, if lg. skifte 
 
1898 adk Christian Johan Pedersen, ~med enken 
huset solgt 1898 til matr. 21e 
 
Hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 16d 
oprindelse, jord fra gård, gl. matrikel no 28 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.4.1.1¾, ny matrikel no 16d, harkorn 0.3.0.½, ejer og bruger Søren Christian Nielsen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 126 (nyt register fol. 115) 
 
1820 skøde Søren Christian Nielsen, parcel no 5 af Villum Nedergårds forrige gård, hk. 0.4.1.¾  - sælger Jørgen Jørgensens enke Anne Marie Christensdt. 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Søren Christian Nielsen, 41 år, husmand 
~Maren Jørgensdt., 51 år 
|-Christine Sørensdt., 13 år 
|-Hanne Sørensdt. 10 år 
|-Maren Ssørensdt. Bak 6 år 
 
1841 skøde Peder Christensen, samme parcel med bygning, fra enken efter Søren Christian Nielsen Maren Jørgensdt. 
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Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
Peder Christensen, 61 år, født  Sjørring, husmand og daglejer 
~Kirsten Christensdt., 47 år, født i Ljørslev 
Thomas Jensen Spanggård, 34 år, ugift, født i V. Vandet, snedker 
 
1855 skøde Peder Christian Mikkelsen, samme ejendom, ny matr. no 16d, 0.3.0.½ - se også Kåstrup 12aa 
Folketælling, Hillerslev 1860, et hus 
Peder Christian Mikkelsen, 38 år,daglejer, født i V. Vandet 
~Maren Christensen, 36 år, født i Ø. Vandet 
|-Mikkel Christian Pedersen 6 år, født i Tved 
|-Anne Marie Pedersen, 4 år født i sognet 
|-Jens Vestergård  Pedersen 2 år 
ved folketælling, Hillerslev 1880 bor parret i huset, med sønnen 
|-Niels Christian Vestergård Pedersen, 13 år 
~Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Peder Christian Mikkelsen, 68 år, født i Hunstrup! 
~Maren Christensen, 66 år, født i Ø. Vandet 
Realregister 1846-1970 fol. 115, matr. 16d, hk. 0.2.0.½. 
1901 adk arvinger efter Peder Christian Mikkelsen 
 
1900 skøde Johan Christian Nielsen, samme ejendom 
Folketælling Hillerslev 1921 
Johan Christian Nielsen, født 1871 i Nors, landmand 
~Kristiane Nielsen, født 1876 i Nors 
|-Laurits Nielsen, født 1909 i Hillerslev 
Maren Christensen, født 1841 i Tømmerby, husmoder 
huset delt i matr. 16d og o - solgt 1944 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 16e 
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Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 29 
 
1831 skøde Anders Mikkelsen, parcellen no 3 af Villum Nedergårds gård 0.3.1.1¼ (ny no 16e) , skøde fra Niels Mikkelsen 
Folketælling St. Hillerslev 1834 
Anders Mikkelsen 35 år, husmand 
~(Joh)Anne Marie Larsdt., 30 år  HH1835/404 
|-Mikkel Christian Andersen, 6 år 
|-Anne Margrethe Andersdt. 3 år 
folketælling Hillerslev 1845, et hus 
Anders Mikkelsen, husmand og daglejer 00 Sennels 
~Karen Poulsdt. 00 Nors 
|-Anne Margrethe Andersdt. 31 
|-Johan Andersen 36 
|-Peder Christian Andersen 29 
|-Dorthe Marie Andersen 42 
1855 skøde Anders Mikkelsen 1½ album, sælger Peder Christensen Smed. 
 
1857 skøde Jens Christian Jensen, parc el no 3 af Villum Neergårds gård gl. hartkorn 0.2.1.1¼, ny matrikel no 16e hartkorn 0.0.2.2¼, fra Anders Mikkelsen 
(folektælling St. Hillerslev 1845, i et hus 
Jens Christian Jensen, 29 år, født i Hørsted, indsidder og tjenestekarl 
~Maren Nielsdt., 31 år, født i sognet, væver 
Peder Christian Vang, 61 år, enke født i Vang, indsidder og daglejer 
Anne Christensdt., 69 år, ugift, indsidder, lever af sine rentepenge.) 
Folketælling St. Hillerslev 1860 
Jens Christian Jensen, 44 år, født i Sønderhå, daglejer 
~Maren Nielsdt.  46 år, født i sognet 
|-Nikoline Jensen 15 år, født i sognet 
|-Jens Christian Jensen, 8 år, født i sognet 
|-Anne Marie Jensen, 6 år, født i Sennels. 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
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Jens Christian Jensen, 63 år, født i Sønderhå, daglejer 
~Maren Nielsen, 65 år, født i sognet 
 
? skøde Peder Knudgård Poulsen, ( i matr. 38,) huset 16e.(solgt igen 1878) 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 16h m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 22b - nyt register fol. 119 
 
1867 skøde Christen Bojesen, no 16h (af“Peder Knudgård Poulsens hus”) hk. 0.0.3.¼, no 5g ½ album, no 29b hk. 0.0.1.1½ med bygning på 29b - sælger Niels Jensen 
 
1869 skøde Ole Christian Christensen, samme ejendom (16i og 59 frasoslgt) - fra Boje Pedersen på Christen Bojesens vegne 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Ole Christian Christensen, 54 år, født i sognet, tækker 
~Ingeborg Marie Andersen, 54 år, født i sognet 
|-Peter Christian Olesen. 12 år, født i sognet 
Realregister 1846-1970 fol. 119, matr. 16h hk 0.0.2.2¾, 29b hk 0.0.1.1½,  
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Ole Christian Christensen, 64 år, født i Hillerslev, arbejdsmand 
~Ingeborg Marie Andersen, 64 år, født i Hillerslev 
|-Anne Kirstine Olsen, 25 år, født i Skinnerup, sypige 
 
1892 skøde Sofus Christian Christensen, 16h, 29b 
 
1894 skøde Jens Jensen Oddershede, samme ejendom 
 
1899 skøde Peder Christian Pedersen, 6ø af Jensbygård ½ album ( må være hele ejendommen) 
 
1902 skøde Lars Peter Jensen - fogedskøde  
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1902 skøde Gregers Rudolf Madsen, samme ejendom ( frasæslger 6ø 1021) 
1907 skøde do., 28b 0.1.0.1½ .- fra Christen Jensen Sørensen 
1909 skøde do., 28e 0.1.0.½ - fra Christen Jensen Sørensen 
1916 skøde do., 2h 2½ album - fra Jens Poulsen Pinderup 
1919 skøde do., 25 h 2½ album - fra Lars Chr. Jensen Sunesen 
1942 skøde do., 4c 2 ¾ album - fra Jens Sunesen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 28b 
Gregers Rudolf Madsen, født 1883 i Hillerslev, landmand 
~Kirstine Madsen, født 1883 i Hillerslev 
|-Anders Madsen, født 1909 i Hillerslev 
|-Anna Petrine Madsen, født 1912 i Hillerslev 
|-Chr. Peter Madsen, født 1916 i Hillerslev 
 
1957 skøde Christian Peter Madsen, 16h, 29b, 28b, 28e, 25h, 4o 
1958 skøde do., 6i ½ album 
2h udgår af matr. 1958. 25h ændret til  0.0.1.2¼, 4o til  0.0.1.1.  
nyt tingblad 1972: 16h 
 
Gård, gl. matrikel no 18 St. Hillerslev, ny matrikel no 17a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 7.3.1.1., ejer udlagt fra Ørum til Jacob Madsens arv., bruger Christen Eriksen  
matr ikel 1664, hartkorn 7.3.1.1., ejer Ejler Jacobsen af Ørum gods, bruger Christen Eriksen og Jens Pedersen 
matrikel 1688 no 18, hartkorn 4.2.3.1., ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, før hartkorn 7.3.1.1., bruger Christen Eriksen 
matrikel 1688b no 18, hartkorn 4.2.3.1., ejer Jens Sørensen, bruger, nu Jens Iversen 
matrikel 1688c no 18, hartkorn 4.2.3.1., ejer P. M. Jensen, bruger Jens Iversen 
1746, Strøgods, Ulstrup, no 18, hartkorn 4.2.3.1., bruger Tor Christensen (se jordløs no 4) 
1764, do, samme ejer og bruger 
hartkornsspecif ikation Ulstrup 1778, no 18 i Hillers lev, hartkorn 4.2.3.1., bruger Christen Pedersen 
taksationsforretning 1787, ejer justitsråd Bruun, bruger Christen Vang 
hartkornsspecif ikation 1789, no 27., hartkorn 4.2.3.1., ejer Ullerupgård, bruger Christen Vang 
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hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 3.3.2.21, ny matrikel no 17 hartkorn 3.1.1.2¼, ejer og bruger Christen Pedersen Vang - nu Christen Pedersen Sjælland. 
 
matr.1664 Christen Eriksen  Kjelstrup  Tingbog 1668ff  
  ~Else Mortensdt.   do 1667,16181 
Tingbog 1667 giver Christen Eriksen på sin hustrus vegne, Else Mortensdt., afkald til Jens Larsen Munk i Brund for arv efter dennes hustru Maren Mortensdt. 1668 får  
Christen Eriksen kvittering af sin hustrus brordt. Helvig Christensdt., arv efter hendes faster Maren Mortensdt., Jens Larsen Munks hustru i Brund. 1698 oplyses at “Christen Eriksen 
er født og opvokset i Kjelstrup”1698 mindes han (som vidne) 55 år. Efterfølgende oplysninger viser at der er forbindelse til Kjelstrup. Muligvis er der tale om 2 personer Chr. 
Eriksen. 
En del familie er nævnt i tingbogen: hans hustrus broderdt. Helvig Christensdt., hendes arv efter faster Maren Mortensdt,~Jens Larsen i BrundChr. Eriksens søster Kirsten Eriksdt. i 
Kjelstrup. Christen Thøgersen i Kjelstrup er hans søskendebarn. En søsterdatter er ~Peder Christensen i Kjels trup. 1688 opteræder han på sin søsterdatter Kirsten Poulsedt.s vegne, 
født i Kjelstrup, hendes mor Maren Eriksdt.,  dt. af Poul Pedersen.    
1688 blev Christen Eriksen tiltalt for at have fæstet et stk. jord fra sin gård til Erik Larsen i Brund,( søn af Kirsten Eriksdt. i Kjelstrup)  der skulle bygge et hus på jorden. Erik Larsen 
var ved dom, dømt til rømning for grove misgerninger. Jørgen Falsted af ll. Gyrup krævede at Christen Eriksen skulle have sit fæste forbrudt samt nedrive det omtalte hus.. d. 14.8. 
dom: Da Christen Eriksen har fæstet et stk. jord til Erik Larsen, forhen i Brund, skønt denne p.g.a. uskikkelighed er det hele herred til fortræd, skal Christen Eriksen have sit fæste 
forbrudt og f jerne huset inden Mikkelsdag.- Christen Eriksen ser dog ud til at blive boende, den 18.12 afkræves han for kirketiende og skal bevise at han “kun plejer at betale 18 sk.”- 
Han fremlægger beviset. 
 
matr.1664 Jens Pedersen 
 
matr.1688b Jens Iversen 
  ~1. hustru 
  |-Jens Jensen   Uls tr.1745/107 
  |-Sidsel Jensdt.   do 
  ~Else Bertelsdt.  Uls t.1745/107 
  |-Anne Jensdt.   Uls tr.1745/107 
 
Før 1748 Tor Christensen 
  ~Sidsel Jensdt. 
  |-Christen Torsen, i jordløs no 4 49 HH1804//822 
  |-Anne Torsdt. 45 
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Sidsel Jensdt. gifter sig med Jens Toft, se jordløs hus no 4 (efter hartkornsspecifikation 1789) 
I skiftet 1804 nævnes Christen Torsens 2 farbrødre og 2 mostre 
Salmon Christensen †, uden bosted, men børn i Baun Ø. Vandet 
Christen Christensen †, do. ligeledes børn i Ø. Vandet 
Anne Jensdt.~Christen Madsen Vittrup, Østrild  
Christen Jensen, som ikke vides hvor er 
 
Før 1778 Christen Pedersen Vang 51 
  ~Anne Christoffersdt. 55Torup  HH1800  far C Jensen  
  |-Peder Christensen 81 
  |-Niels Christensen 91 
   
folketælling 1787 St. Hillerslev, 9. fm. 
Christen Vang, 36 år, bonde og gårdbeboer 
~Anne Christoffersdt., 33 år, begge i 1. ægt. 
|-Peder Christensen, 6 år 
og 2 tjenestefolk 
Hans Christensen 25 år 
Jens Henriksen, 15. år. 
Ved Folketællingen 1801 bor parret i gården med ovenn. søn og 
|-Niels Christensen, 10 år gl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 58 
1804 skøde Christen Pedersen Vang, hk. 4.2.3.1., sælger general Lindenau 
1804 skøde do. parc el no 12 af Christen Pedersens udstykkede gård  hk. 0.0.1.2.  
anmærkning: parcel frasolgt fol. 61,  
Ved folketælling St. Hillerslev 1834, bor ovennævnte enke Anne Christoffersdt. som aftægtskone i et hus, se ny matr. no 27b: 
fol. 183: - fra fol. 38, nu hk. 3.3.1.½ matr. no 17, samt fælledskifte 0.0.1.2. ejer Christen Pedersen Vang - nyt reg. fol. 123 
  “ Han sælger sin gård i Hillerslev. hk. 3.3.1.½. og fælledskifte 0.0.1.2. til Christen Pedersen Sjælland” 
1831 præsteattest som adkomst for Peder og Niels Christensen Vang, ovennævnte hartkorn 
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1831 skøde Christen Pedersen Sjælland, samme ejendom- sælger Christen Pedersen Vangs enke ( 17c frasolgt 1860) 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Christen Sjælland, 31 år, gårdmand 
~Johanne Christensdt., 29 år 
|-Peder Christensen, 4 år 
|-Ingeborg Christensdt. 1 år 
Niels Christian Christensen, 24 år, tjenestefolk 
Niels Christian Christensen 16 år, do. 
Folketælling St. Hillerslev 1845, en gård 
Christen Sjælland, 42 år, født i sognet 
~Johanne Christensdt., 40 år, født i sognet 
|-Peder Christensen Sjælland, 15 år, født i sognet 
|-Ingeborg Christensdt., 11 år 
|-Christen Nielsen Sjælland, 10 år 
|-Jørgen Christensen Sjælland, 8 år 
|-Dorthe Christensdt. Sjælland 6 år 
|-Anne Marie Christensen Sjælland, 5 år 
|-Kirstine Karoline Christensen 5 år 
|-Elvina Marie Christensen Sjælland 2 år 
Ved folketælling 1860 er samme familie i gården, samt 2 nye børn 
|-Peder Dusinius Christensen 14 år 
|-Elva Dorthe Christensen 14 år 
1862 skøde do., på tiende til gården 
 
1873 skøde Jørgen Christensen Sjælland, gården i St. Hillerslev. no 17a, hk. 2.0.0.0.(0.0.2.¾ frsaolgt), 17b 0.6.3.1¼, 17d 0.1.1.2¾ ( 17e solgt fol. 156 1884) - fra far 
Folketælling Hillerslev 1880 
Jørgen Christensen Sjælland, 43 år, født i sognet 
~Inger Marie Mikkelsen, 28 år 
|-Johanne Jørgensen 5 år, født i sognet 
|-Christen Jørgensen, 3 år 
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|-Christen Vandet Jensen, u. 1 år 
Christen Pedersen Sjælland, 76 år, født i sognet, Jørgens forældre 
~Johanne Christensdt. 74, født i sognet 
Dorthe Christensen Sjælland 40 år, ugift, tjenestefolk 
Dorthe Christensen Sjælland, 32, do 
Niels Christian Andersen, 18 år, født i sognet, do. 
Helene Pedersen, 16 år, født i sognet, do. 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Jørgen Christensen Sjælland, 52 år, født i Hillerslev, gårdmand 
~Inger Marie Mikkelsen, 38 år, født i Hillerslev 
|-Johanne Christensen, 15 år, født i Hillerslev 
|-Christen Sjælland Jørgensen, 13 år, født i Hillerslev 
|-Christian Vandet Jørgensen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Carl Jørgensen Sjælland, 7 år, født i Hillerslev 
|-Emma Jørgensen Sjælland, 4 år, født i Hillerslev 
Anton Laurits Martinus Bonnerup, 23 år, født i Tingstrup, tjenestekarl 
 
Realregister 1846-1970 fol. 113, matr. 17a hk. 1.7.1.1¾, 17b 0.6.3.1¾ (udgår af matr. 1956), 17d 0.1.1.2¾  ( solgt 1932), 
 
1896 skøde Jacob Larsen, 17a,b,d, med bygninger 
Folketælling Hillerslev by 1921 
Jacob Larsen, født 1858 , i Hørsted, ankom 1896 fra Tilsted, gårdmand 
~Johanne Larsen, født 1866 i Hillerslev 
|-Peter Christian Larsen, født 1879(?) i Hillerslev, ugift 
|-Peder Larsen, født 1904 i Hillerslev 
|-Marie Katrine Larsen, født 1905 i Hillerslev 
 
1932 skøde Christian Marius Oddershede Larsen, 17a,b.  
1940 skøde do., 2g Kåstrup 0.1.2.0. -fra Christen Neergård Jensen 
1969 skøde do., 17a, 2g Kåstrup 
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1971 skøde do., 31h 6.100m² - udgår af matr. 1972, underl. 17a 
matr. 17h overført anden ejendom,  17a ændret v. jordfordeling 
1971 fra matr. 21b, 21o  6.2049 m², 17a 22ha 3725² 
 
St. Hillerslev, matrikel no 17c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 418 - nyt register fol. 125 
 
1860 skøde Peder Nielsen Bjerregård no 17c med bygninger, hartkorn 0.1.0.1¼ - sælger Christen Pedersen Sjælland 
folketælling Hillerslev 1860, et hus 
Peder Nielsen Bjerregård, 54 år, født i sognet, daglejer 
~Karen Marie Pedersdt. 
|-Niels Graversen Pedersen 13 år 
|-Hedvig Kirstine Pedersen 6 år 
|-Niels Christian Pedersen 5 år 
|-Peder Christian Pedersen 1 år 
(se også matr. 31b) - 1880 benævnes Karen Marie Pedersen som enke - hun og datteren Hedvig Kirstine, som indsiddere i et hus. Ved folketælling 1921 bor Hedvig Kirstine 
Pedersen, født 1854 i byen som aldersrentenyder 
Ved folketælling 1890 bor enken og Hedvig hos sønnen Niels Christian Pedersen i et hus, ugift, daglejer og husejer ( i matr. 31?) 
 
1868 skøde Christen Jørgensen, 17c, mageskifte fra Peder Nielsen Bjerregård 
1868 lejeret  do., kontrakt af 1853  0.3.3.1 af matr. 31 - ophævet 1892 
Folketælling St. Hillerslev 1880, et hus 
Christen Toft, 41 år, født i sognet, daglejer 
~Dorthe Marie Christensen, 42 år, født i Kåstrup 
|-Else Marie Christensen, 13 år, født i sognet 
Martin Christensen, 9 år, født i sognet, plejebarn 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christen Jørgensen, 51, født i Hillerslev, landbrug 
~Dorthe Marie Christensen, 52 år, født i Kåstrup 
|-Else Marie Christensen, 23 år, ugift, født i Hillerslev, sypige 
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Anders Andersen, 7 år, født i Hillerslev, plejesøn 
 ( se lejeret på matr. no 32  
Realregister 1846-1970 fol. 125, matr. no 17c St. Hillers lev hk 0.1.0.1¼ 
 
1909 skøde Peder Christian Larsen, 17c med bygninger 
1919 skøde do., 25k 1 album - fra Lars Chr. Jensen Sunesen 
1919 skøde do., 29d ½ album - fra Peder Rægård Knudsen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 17c 
Peder Chr. Larsen, født 1879 i Øsløs, her til sognet 1901 fra Thisted~, uden fast bopæl siden 1899, skomagermester, landmand 
~Kirsten M. Larsen, født 1876 i Hillerslev 
 
1924 skøde Anders Christian Graversen 17c - fra Peder Christian Larsen * 
 
1924 skøde Christian Larsen, 29d, 25k - fra Peder Christian Larsen 
1933 skøde Christian Larsen 29d 
 
1946 skøde Harry Thomsen Oddershede, 25k, 29d - fra Christian Larsen 
29d matrikuleres u. matr. 7a, 25k udgår af matr. 1952, 17c overført anden ejendom 
 
*fol. 296, matr. no 17c, hk 0.1.0.1¼/ 6550m² 
1930 adk Nikoline født Olsen af Kjelstrup, enke efter Anders Chr. Graversen Kielsgård, 17c iflg. skifte 
 
1930 skøde Carl Gustav Knudsen 
 
1936 skøde M. P. Christiansen 
 
1936 skøde Peter Nørgård 
 
1943 skøde Ejnar Chr. Holm, 17c 
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1945 skøde Ole Bec h Andersen 
nyt tingbogsblad 1973, 17c 
 
St. Hillerslev matr. 17g 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 305, hartkorn ¾ album 
 
1935 skøde Jacob Larsen - fra Christian Larsen 
1943 adk arvinger efter Jacob Larsen if lg. skifteudskrift 
 
1943 skøde Julius Pedersen Chr. Jensen 
 
1947 skøde Martine Kirstine Poulsen, frøken 
1966 adk arvinger iflg. skifteattest 
 
1966 skøde Carl Christensen 
1968 adk Marie Kristine Christensen, fru, iflg. skifteattest 
 
1968 skøde Chr. Jonasen, specialarbejder 
 
Gård i St. Hillerslev. gl. matrikel no 8 hk 3.4.2.2. Hov, ny matrikel no 18a->18b 
Komissionsmatr. 1661/62, ejer udlagt fra Mariager Kloster til Dorthe Då, bruger Peder Andersen 
matrikel 1664, hartkorn 6.4., ejer Dorthe Då til Torstedlund, bruger Peder Andersen 
matrikel 1688 no 8, hartkorn 3.4.2.2.,-ejer Enevold Nielsen, bruger Niels Pedersen 
1694 2 mils ekstrakt Kølbygård  hartkorn 3.4.2.2., bruger Niels Pedersen Vert, tilkøbt 1688 af Oberst Trolles enke. 
matr ikel 1688b no 8, hartkorn 3.4.2.2., ejer Envold Nielsen, bruger Niels Pedersen - nu Peder Bertelsen 
matrikel 1688c no 8, hartkorn 3.4.2.2., ejer Nørre Ullerupgård, bruger Peder Bertelsen 
Jordebog 1756, Nr. Ullerupgård, hartkorn 3.4.2.2.,  bruger Christen Vandet 
hartkornsspecif ikation 1778 no 8, hartkorn 3.4.2.2., Ullerupgård, bruger Niels Vandet  
hartkornsspecif ikation 1789 no 8, ejer Ullerupgård, bruger Peder Pedersen Sørensen 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 3.5.2.2., ny matrikel no 18 hartkorn 3.7.0.¼, ejer og bruger Peder Sørensen Sjælland - nu Christen Christensen Kjærgård 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

138 

hartkornsekstrakt 1820/39, gl. uden hartkorn, ny matrikel no 63, hartkorn ½ album, ejer og bruger Anders H..s enke, - nu Christen Christensen Kjærgård 
 
matr.1664 Peder Andersen Hove, † o. 1671   Tingbog 1671 
  ~Inger Pedersdt. 
  dt. ~Niels Pedersen Vert her i gården 
1671: Niels Pedersen Vert på sin hustrus mors vegne, Ing Pedersdt., sl. Peder Andersens, tilbyder en arv, som Peder Andersen har haft i værge for Else Jensdt. 
do. Anne Bertelsdt. ~Peder Nielsen ( St. Hillerslev gård no 15), dt. af Bertel Andersen/Karen Vognsdt. i Hill. giver afkald til Niels Bertelsen og til Niels Pedersen Verts hustrus mor, 
sl, Peder Andersen Hoves hustru. 
    
matr. 1688 Niels Pedersen Vert 42  Tingbog 1671-1698  mor Ing Mortensd. i Hov 
  ~? Pedersdt. se ovenfor   Tingbog 1671 
se ogås under ny matr. no 21 
Tingbog 1673 lader præsten Niels Olesen syne Hov, som Niels Pedersen Vert s idst havde i fæste, vurderingsmændene blev tilbudt gården, som Inger Mortensdater og hendes søn 
Niels Pedersen Vert bor i. 1676 opsiger han fæstet af den gård Hov, han har i brug i St. Hillers lev, fæstet af s l. Dorte Då. Den 10.7 
opsiger Niels Olesen for 3. gang den gård i Hov i Hillers lev, han har haft i brug og har stævnet Niels Lange stil Kølbygård til ops igelsesvidne. Christen Andersen delefoged for 
godset indvender, at der igen ops igelse bør gå beskrevet, før Holger Trolle bliver stævnet på sin hovedgård Rygård på Sjælland. Christen Abelsen mener, at eftersom Holger Tolle er 
udenlands og der er stævnet på gården, som Hov er tjener til, nemlig Ullerupgård, hvor de har ydet deres skyld og landgilde, bør vidnet udstedes. Kendelse: Da Holger Trolle ikke er 
navngivet i stævningen, kan opsigelse ikke udstedes, før der er lovligt stævnet. 
1681 stævner Holger Trolles enke præsten Ole Nielsen i Hillers lev, for restancer hans sl.mor Birgit Pedersdt. var skyldig af gården Store Hov i Hillerslev, hun havde i fæste og som 
han nu som eneste arving kræves for. - Kravet annulleres dog, eftersom gården var i bedre stand nu end førhen 
 
matr. 1688b Peder Bertelsen Vert 74   
  ~Dorthe Thomasdt. 72 Kløv U1743.1/77 K1708/86  Far:Th. Christensen 
  ~Sidsel Thomasdt. Krasberg 
 
før 1756 Niels Christensen Vandet 16 
  ~Maren Christensdt. 22 U1758.2/178 K1769/705 
  |-Dorthe Nielsdt. Vandet,~her i gården 57  
  Maren Christensdts. søn Christen Christensen   1758.2/178 
  ~Maren Nielsdt. Krog 28 St. Hill  U1773.1/166  far N Jensen Kro 
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U1786 f.325 Peder Pedersen Sørensen  53 St. Hill   Niels Christensen Vandet opl.- ægter datter Dorte 
       far Peder Sørensen 
  ~Dorthe Nielsdt. Vandet 57 her 
  |-Niels Pedersen 88 
  |-Peder Pedersen 94 
  |-Anne Pedersdt. 98 
Ved folketælling 1787, St. Hillerslev, 26. fm. bor parret i gården tilligemed 
Niels Vandet og hustru Maren Nielsdt., der er på aftægt. 
samt Mathias Jensen, tjenestedreng, 22 år. 
Ved folketælling, 1801,St. Hillerslev, 17.fm. bor parret med 3 børn: 
|-Niels Pedersen, 13 år 
|-Peder Pedersen, 7 år  
|-Anne Pedersdt., 3 år 
i gården bor også konens far Niels Vandet, nu enkemand 2.gang og 
en tjenestekarl Niels Thøgersen, 18 år 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 38- nyt reg. fol. 129 
1802 skøde Peder Pedersen Sørensen Sjælland hk. 3.4.2.2., fra P. Marcussen til Ullerupgård 
1800 skøde do, et stk. jord hk. 0.0.1.0., sælger Peder Jepsen 
 
1820 adk. Peder Pedersen, søn, hk. 3.5.2.2., if lg. testamente.  
1825 afkald fra arvingerne efter Peder Pedersen Sørensen og hustru 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, en gård 
Peder Sjælland, 41 år, gårdmand 
~Ãnne Sørensdt., 38 år 
|-Maren Pedersdt. 18 år 
|-Peder Christian Pedersen, 15 år 
|-Christen Larsen Pedersen, 9 år 
Dorthe Andersdt., 77 år, enke, aftægtskone 
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1836 skøde Peder Pedersen Sjælland “på det såkaldte Jens Konges hus og toft hk. 0.0.1.1 1/3- sælger pastor Steenstrup 
u.dato skifte e. Peder Pedersen Sjælland, adkomst for enken Anne Sørensdt. samme ejendom 
 
1837 attest Christen Christensen Kjærgård er gift med enken ( hk. 3.4.0.2¾ frasolgt ) 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Christen Kjærgård, gårdmand 01 Nors 
~Ãnne Sørensdt. (~2.g.) 95 Tved 
Christen Larsen Pedersen, mandens stedsøn 25 her 
Dorthe Nielsdt., aftægtskone og enke 55 i sognet 
Anne Marie Jensdt., tjenepige 26 Kåstrup 
Niels Jensen, tjenestedreng 29 Kåstrup  
1845 attest som godtgør at Peder Pedersen Sørensen og hustru Dorthe Nielsdt. er døde 
1850 afkald fra Peder Christensen Pedersen Sjælland for mødrene arv 
do do fra Peder Pedersen Hillerslev for sin hustrus arv 
do do fra Christen Lassen Pedersen for s in hustrus mødrene arv ( i no 18a, se nedenfor) 
1857 skifte efter Christen Kjærgård, læst som sikkerhed for børn, bl. a. i no 26b hk. 0.0.3.1¾, no 63 ½ alb., 18b 0.1.3.2¾, 18 c? 0.0.3.1. 
se videre fol. 184 ( ny matr. no 3) 
 
1864 skøde  Christen Dige Andersen, parcel 1h af Hillerslev 0.0.2.¼, auktionsskøde 
u/dato skifte efter Christen Christen Kjærgård som adkomst for enken Ane Marie Jensdt., no 18b 0.1.3.2½ med bygninger, 18e 0.0.3.1., 3a 0.4.2.½. 
folketælling Hillerslev 1860, en gård 
Christen Dige Andersen, 33 år, født i Nors, gårdmand 
~Ãnne Marie Jensdt., 33 år født i sognet 
|-Jens Christian Christensen Kjærgård (af 1. ægteskab?) 
|-Jens Christian Christensen Kjærgård, 1 år 
Maren Jensdt., 16 år, født i Hunstrup, tjenestepige 
1865 attest, Christen Dige Andersen er ~m. enken Anne Marie Jensen, adkomst til matr. 18b m. bygninger hk 0.1.3.2½, l8c 0.0.3.1.,18c,0.0.3.1., 3a 0.4.2.¼,26b 0.0.3.1¾, no 63 ½ 
alb - 3a frasolgt 
 
1869 skøde  Christen Vandet Christensen, no 18b, c, 26b og 63  samt bygninger og parcel 1h  hk 0.0.2.¼(mageskif teskøde) 
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Hillerslev 1880, et hus 
Christen Vandet Christensen, 47 år, født i Tved, husejer 
~Karoline Henriksen Kortegård, 37 år, født i sognet 
|-Sofus Christian Christensen, 14 år, født i Tved 
|-Henrik Christensen, 11 år, født i Tved 
|-Anne Marie Christensen, 8 år. født i sognet 
|-Anne Christensen, u. 1 år, født i sognet 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christen Vandet Christensen, 57 år, født i Tved, landbrug 
~Karoline Henriksen, 47 år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Christensen, 18 år, født i Hillerslev, 
|-Anne Christensen, 10 år, født i Hillerslev 
Christen Ibsen, 88 år, enke, født i Hillerslev, aftægt 
Realregister 1846-1970 fol. 129, matr. 18b hk. 0.1.3.2½, 18c, 0.0.3.1., 26b 0.0.3.1.¾, 63 ½ album 
1908 adk Karoline Henriksen, enken, samme ejendom, 
 
1909 skøde Martinus Christensen, samme ejendom, med aftægt itil sælger 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 18c 
Martinus Christensen, født 1871 i Hillerslev, landmand 
~Ãnne Marie Christensen, født 1872 i Hillerslev 
|-Marie Frederikke Christensen, født 1919 i Hillerslev 
|-Johanne Karoline Christensen, født 1909, Hillerslev 
|-Ingeborg Helene Christensen, født 1912 i Hillerslev 
Tillægsliste, samme sted: 
Chr. Vandet Christensen, født 1899 i Hillerslev, barn, jordarbejdsmand, midlertidig i Hunstrup 
 
1934 skøde Lars Christensen 
18c udgår af matr. 1969, 26b 63, 18’l,m,26f frasolgt,  26b udstykket 
1966 udgør ejendommen 26h hk 0.2.3.½, 26i 2¼ album, som er solgt 1967, samt 26b 0.0.1.1. 
ny tingbogsdblad 1972 26b 
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St. Hillerslev, Hovedparcellen af gl. no 8, ny matrikel. no 18a,->18g 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 327 ( nyt reg. fol. 128 i Hillerslev og Kåstrup fol. 76) 
 
1851 skøde Christian Lassen Pedersen, hovedparcel matrikel no 18a af sælger Christen Chris tensen Kjærgårds gård hartkorn 3.4.0.2¾ (18d frasolgt) 
Folketælling St. Hillerslev 1860, en gård 
Christian Lassen Pedersen,  36 år, født i sognet 
~Kristine Andersen, 29 år, født i Sennels 
|-Anne Marie Christiansen, 8 år, født i sognet 
~-Maren Bisgård Christiansen, 7 år 
|-Jesper Christian Andersen, 16 år, født i Skinerup,  tjenestefolk 
Mette Christensen, 19 år, født i Tved, do. 
1864 auktion do., parcel 1g af Hillers lev præstegård hk. 0.0.2.1.,  
 
1875 skøde Anders Hove, hk. 3.3.3.1., no 18a  
1875 skøde do., lodder i Ll. Hillerslev 6h,6i, fra Christen Vilsbøl 
1875 skøde do., lod no 4e i Kåstrup, 2¼ alb. fra Niels Christensen Smed 
1885 skifte  Anders Hoves hustru Else Katrine Nielsen, læst som s ikkerhed i 18a,1g af St. Hill. 6h,6i i Ll. Hill. 7s i Kåstrup 
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Anders Hove Andersen, 42 år, født i Snedsted, gårdejer 
~Else Katrine Nielsen, 44 år, født i Skinnerup 
|-Christen Søndergård Hove, 12 år, født i sognet 
|-Emil Martinus Hove, 8 år, født i sognet 
|-Niels Søndergård Hove 5 år 
|-Niels Vestergård Hove, 18 år. født i Snedsted, “Anders Hove Andersens søn”,p.t. ophold i Hjardemål 
Jens Martinus Josefsen, 20 år, født i Skallerup, tjenestekarl 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Anders Hove Andersen, 57 år født i Gjersbøl, gårdejer 
~Karen Marie Østergård, 39 år, født i Tilsted 
|-Else Katrine Hove, 2 år, født i Hillerslev 
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Anne Nielsen, 18 år, født i Tilsted, tjenestepige 
Peder Christian Bonnerup, 20 år, født i Hillerslev, tjenestekarl 
Christen Jensen, 16 år, født i Sennels, tjenestedreng 
Realregister 1946-1970 fol 128, matr. 18a hk 3.3.2.2., 1g 0.0.2.1., 6h Ll. Hillers lev 0.0.3.1½, 6i Ll. Hill. ½ album 
 
1902 skøde Christian Christensen Holm, 18a, 1g, 6h, 6i og bygninger ( solgt 1916:6h,6i,18a,1g,,18h * 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 18g - landbrug 
Chr. Christensen Holm, født 1855 i Randrup 
~Inger Christensen, født 1856 i Gudnæs 
|-Kristine Petrea Christensen, født 1886 i Stagstrup 
 
1930 skøde Laurits Larsen, 18g 0.2.3.1¼ 
 
1940 skøde Lars Nielsen Møller Thisted, 18g 
 
1940 skøde Thomas Søndergård Thomsen, Kjelstrup, 18g 
 
1944 skøde Anton Nørgård 18g - se Kanstrup 
1943 udgør matr. 18g hk. 0.2.1.2. 
nyt tingbogsblad 1954 18g 
*Matr. 18a m.fl. St. Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 261, matrikel no 18a hartkorn 1.3.3.2½, no1g  hk 0.0.2.1. 
 
1916 skøde Niels Severin Nielsen Rask, 18a, 1g - fra Christian Christensen Holm (18i frasolgt) 
1919 skøde do., 23c 2¼ album 
Folketælling Hillerslev 1921 - landbrug 
Niels S. Nielsen Rask, født 1883 i Nors 
~Madsine Marie Rask, født 1892 i Stagstrup 
|-Hansine Marie Nielsen Rask, født 1916 i Hillerslev 
|-Inger Sofie Nielsen Rask, født 1917 i Hillerslev 
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|-Kristine Eline P. Rask, født 1918 i Hillerslev 
|-Christen Nielsen Rask, født 1919 i Hillerslev 
|-Chr. Holm Nielsen Rask, født 1920 i Hillerslev 
Ellen Kirstine Jensen, født 1901 i Hjardemål, tyende 
 
1923 skøde Christen Vestergård, 18a, 28h 0.0.1.1., 23c 
 
 
1932 skøde Theodor M. Poulsen 
1942 skøde do. 32d 0.0.1. 1¾ 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Poulsen, Theodor M., gdr. Hillers lev St. født 21. juli 1897 i Hillerslev, søn af husejer Niels Chr. Iversen Poulsen. Gift med Maria C. Poulsen, født Larsen 27. april 1940  (?)  
i Hillerslev, datter af møller Chr. Larsen Jensen. Gårdens navn er “Holmgård”, den er opført 1914. Poulsen overtog den i 1932 og der var da opdyrket 23 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 
23800, grundskyld kr. 11000. Ved overtagelsen var besætningen kun 2 heste, mod nu 2 heste, 10 køer, 10 ungkvæg og 35 svin. Poulsen er uddannet landmand, er i bestyrelsen for 
Husmandsforeningen og i bestyrelsen for Opretttelse af Forsamlingshus, samt i bestyrelsen for Mejeri- Brugsforening og Sygekasse.  
1963 skøde Anders Larsen Krogh, 18a 23c, 28h, 32d 
1967 skøde do., 2p 0.2.2.¼ - fra Marinus Thomsen 
28h udg. af matr. 1969, underlagt 23c 
ny tingbogsblad 1972 18a 
 
St. Hillerslev, matrikel no 18d 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 446 ( nyt register fol. 131.) 
 
1863 skøde Hans Christian Stæhr, parcel no 18d, hk. 0.0.1.1¾ fra Christian Lassen Pedersen 
1879 adk. Else Margrethe Poulsen, iflg. skifteretstilladelse som enke efter Hans Stæhr. sm. ej. - læst 1881 
folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Else Margrethe Poulsen, 58 år, enke, født i Tved 
Niels Christian Nielsen, 11 år, født på Mors, plejebarn 
Johannes Jensen, 6 år, født i Thisted, plejebarn 
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1882 skøde Niels Christian Nielsen samme ejendom med bygning 
Realregister 1846-1970, matr. no 18d St. Hillers lev hk, 0.0.1.1¾, - solgt fol.  89 no 18d  
Folketælling St. Hillerslev 1890 
Niels Christian Nielsen, 40 år, født i Hjardemål, daglejer 
~Inger Marie Jørgensen, 32 år, født i Hjardemål 
|-Mette Marie Nielsen, 7 år, født i Hillerslev 
|-Margrethe Nielsen, 3 år, født i Hillerslev 
|-Sidsel Marie Nielsen, 2 år, født i Hillerslev  
 
solgt til 12h, som Niels Christian Nielsen også har indtil 1931 
 
Et boel i St. Hillerslev gl. matr ikel no 36., ny matrikel no 19a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 1.0., ejer Niels Pasberg, bruger Poul Andersen 
matrikel 1664, ½ boel, hartkorn 1.0., ejer Niels Pasberg til Bonderupgård, bruger Poul Andersen 
jordebog, Nandrup, no 36. hartkorn 1.1.3.1- tilfaldet v. skifte e. sl. asess. Henrik Jørgensen 1687., bruger Poul Andersen 
matrikel 1688 no 36, hartkorn 1.1.3.1., ejer Jørgen Lykke, før hartkorn 1.0.., bruger Poul Andersen 
matrikel 1688b no 36, hartkorn 1.1.3.1., ejer Søgård, bruger nu Peder Bertelsen 
matrikel 1688c no 36, hartkorn 1.1.3.1., ejer Poul Pedersen Øster Vandet, bruger Peder Bertelsen 
Strøgods 1778 no 36, hartkorn 1.1.3.1., bruger Thøger Christensen 
hartkornsspecif ikation 1789, no 25, hartkorn 1.7.2.0., selvejer Thøger Christensen - hertil 1.1.3.1. +0.1.2. af gl. no 6- hvor kommer 0.3.1.2. fra? 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 1.2.0.2¾, ny matr. no 19a hk. 1.3.1.1½ - ejer og bruger Jens Thøgersen 
 
matr. 1662 Poul Andersen     Tingbog 1666 ff 
Tingbog 1677 På Karen Lykkes vegne opsøges Mads Poulsen, Poul Andersens søn i Hillers lev, som er i Søgårds lægd og skal være soldat, fordi der ingen karle er i lægdet uden 
Mads Poulsen, undtagen dem, som i langsommelig tid har skattet af deres gårde. Da opsøgsmændene kom til Hillerslev, kom Poul Andersen bærende på en sæk korn, men da han 
blev dem var, satte han sækken fra sig og løb ind i hans hus. Straks efter kom Mads Poulsen ud af huset med en bøsse i hånde. Mændene turde ikke tage ham, men de så at han gik 
ind i præstegården. Straks efter kom flere folk til fra Søgårds gods. De gik ind i præstegården, hvor de traf H. Niels Olesen. De begærede at de måtte få karlen, men hr. Niels  
sagde nej. Han havde friet ham for een udskrivning og ville også fri ham for denne og måske een til. 
Vidner fra Hillerslev bekræfter at Mads Poulsen har tjent hr. Niels siden først i høst sidste år for kost og løn og ikke været i andres tjeneste. 
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matr.1688b Peder Bertelsen  † 1731, 85 år 2 mdr. 46 Ø1731/182 
  e. Inger Knudsdt. † 1732 Peder Bertelsens enke, 82 år  
  |-Maren Pedersdt. ~Christen Krog 
  |-Niels Pedersen i Jensby ~ 89 
            Anne Christensdt. Jensby 
  |-Knud Pedersen her i gården 92 
  |-Christen Pedersen 96 
   Peder Balsen ell. Peder Bertelsen nævnes fra 1667 , hvor bor han da? 
  Tingbog 1693 blev “Peder Balsen” stævnet for kornskade. 
 
1731  Knud Pedersen 92 her i gården  
 
1763 skøde Christen Thøgersen, anpart tiende af hans bolig hk. 1.1.3.1. - sælger Knud Pedersen                  
 
  ~Dorthe Christensdt. Krog 
  |-Thøger Christensen, her i gården 49 
  |-Maren Christensdt. 51 
      ~Christen Nielsen Nørgård, Sennels  
1769 skifte efter Christen Thøgersen i Hillers lev, tienden af gården overdraget sønnen Thøger Christensen 
1775 afkald    udstedt af Christen Nielsen i Sennels for sin hustru Maren Christensdt. fædrene og mødrene arv (= Christen Nielsen Nørgård føft 1748 i Skovsted ~1774 m. Maren 
Christensdt., dt. af Chr. Thøgersen og Dorthe Christensdt. Krog)  
 
 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 21 
hk 1.3.1.1., heraf solgt hk.0.1.0.1¼, rest hk 1.2.0.1¾  
1763 skøde Christen Thøgersen, tiende af hans bolig hk 1.1.3.1. - fra Knud Pedersen 
1769  Thøger Christensen, overdraget tiende af gården fra s in far Christen Thøgersen iflg. skifte 
1775 afkald fra Chr. Nielsen i Sennels for hustru Maren Christensdt., fædrene og mødrene arv efter skifte 
 
1780 skøde Thøger Christensen, hk. 1.3.1.1., sælger Thomas Pedersen i Kåstrup 
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folketælling 1787-, St. Hillerslev 5. fm. 
Thøger Christensen 38 år. bonde og gårdbeboer 
~Kirsten Pedersdt. 34 år, begge af 1.ægt. 
|-Christen Thøgersen 9 år 
|-Peder Thøgersen, 8 år 
|-Niels Thøgersen, 6 år (se v. gl. degne, skal være ~Ingeborg Kirstine, dt af degnen Mads Sørensen)  
|-Anders Thøgersen, 4 år 
|-Dorthe Thøgersdt. 1 år 
Ved Folketællingen 1801, St. Hillerslev, 16. fm. bor Thøger Christensen som bonde og gårdbeboer sammen med hustruen og 
børnene Christen, Dorthe og Niels. 
 
1814 skøde Jens Thøgersen, samme gård 
(1817, skødereg. f. 245, tilkøber Jens Thøgersen en parcel no 1 af Christen Jensens gård, hk. 1.5.0.¾, som siden sælges igen) 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Jens Thøgersen, 46 år, gårdmand 
~Mette Marie Jensdt., 55 år 
|-Niels Jensen 17 år 
|-Anders Christian Jensen 10 år 
1845 attest fra skifteprotokol, der godtgør at boet efter Jens Thøgersen er overdraget hans enke og søn 
 
1845 skøde Christen Larsen Knudsen, fra enken Maren Jensdt. og Niels Jensen. samme gård, hk. 1.2.0.2¾ 
( ved folketælling 1845 bor Christen Larsen Knudsen i Ll. Hillerslev - se der ) 
Af hk. 1.3.1.1. er solgt fol. 98 1.0.1.¼ *( se nedenfor), rest 1.2.0.2¾ -  
fol. 323: matr. no 19a hk 1.3.1.1½, parcel 12c hk 0.0.1.1½, nyt register fol. 133 og Kåstrup 171. 
 
1849 skøde Jens Christian Christensen, en gård i St. Hillerslev, hk. 1.2.0.2¾, nye hk. 19a 1.3.1.1½, sælger Christen Larsen Knudsen 
Folketælling St. Hillerslev 1860, en gård 
Jens Christian Christensen,  55 år, født i Nors, gårdmand 
~Maren Pedersdt., 54 år, født V. Vandet 
|-Villum Jensen, 23 år, født i Nors 
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|-Anne Katrine Jensen, 11 år, født i sognet 
Eilert Pedersen, 56 år, ugift, født i V. Vandet, gårdmandens svoger, krøbling 
 
1867 skøde Anders Andersen Bunk, samme gård, med aftægt til sælger og hustru Maren Pedersdt. 
1868 skøde do., no 12c i Kåstrup, hk. 0.0.1.½, sælger Jens Peter Kirk. (solgt ½ af 12c til Brund, ½ af sm. solgt fol. 165 
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Anders Andersen, 44 år, født i sognet, gårdmand 
~Anne Marie Jensen, 38 år, født i Nors 
|-Elvine Marie Andersen, 2 år, født i sognet 
Jens Christian Christensen, 74 år, født i Nors, aftægtsmand 
~Maren Pedersen Holler, 73 år, født i V. Vandet. 
Realregister 1846-1970 fol. 133, matr. no 19a hk 1.3.1.1½ 
Folketælling St. Hillerslev 1890,  
Anders Bunk Andersen, 53 år, født i Kåstrup, gårdmand 
~Anne Marie Jensen, 48 år, født i Hinding 
|-Elvine Marie Andersen, 12 år, født i Hillerslev 
Anton Jensen, 9 år, født i V. Vandet, tyende 
1910 adk. Anne Marie Bunk Andersen, født Jensen, enken, samme ejendom 
 
1912 skøde Lars Kanstrup Pedersen, samme ejendom 
 
1913 skøde Thomas Overgård, samme ejendom 
 
 
1919 skøde Jeppe Frandsen Kloster, 19a med bygninger 
 
1919 skøde Jens Christensen, samme ejendom 
 
1921 skøde Johannes Dalgård, samme ejendom  
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1930 skøde Jens Christian Damsgård, samme ejendom 
1941 skøde do., 4h 0.1.1.1¾, 15e ¼ album, 29c 2¼ album, - fra Morten Nikolaj Poulsen 
1947 skøde do., 16p 0.0.2.½ - fra Martin Gregersen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Damsgårdm Jens Chr. gdr, født 2. januar 1897 i Hurup, søn af gdr. Mikkel Chr. Damsgård. Gift med Nikoline Damsgård, født Larsen 8. november 1894 i Hinding, Nors, datter af 
gdr. Chr. Larsen. Gårdens navn er “Langagergård”, den blev ombygget i 1914 og overtaget af Damsgård i 1930. Der var da opdyrket 20 tdr. land, mod nu 25 tdr. land. 
Ejendomsskyld kr. 24500, grundskyld kr. 14000. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 5 ungkvæg og 16 svin. Den er nu 6 heste, 9 køer, 8 ungkvæg og 30 svin. 
Damsgård er uddannet ved landbruget. Har været på Tommerup Højskole 1919-1920. 
 
1954 skøde Christen Stenbryggen, 19a, 4h, 16p 
19a ændres ved jordfordeling til 1.2.3.1¼, (19c 2½ album frasolgt) fra 4h sælges 4u og 4v, 16p udgår af matriklen 
1958 udgør 19a hk 1.2.3.1¼, 4h 0.1.0.0. 
 
En ejendom i St. Hillerslev, ny matrikel no 19b,6h 
oprindelse - se ovenfor 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk. 0.1.0.1¼, ny matrikel no 19b hk- 0.0.3.2. - ejer og bruger Lars Mathiasen. 
Ejerliste, skøde og panteregister fol. 98 ( fra fol. 21) 
 
1828 skøde Lars Mathias Larsen parcel no 2 af sælger, Jens Thøgersens gård, hk. 0.1.0.1¼. 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Lars Mathias Larsen, 44 år, husmand 
~Karen Jensdt. (Skov), 28 år 
|-Christiane Larsdt., 5 år 
|-Mette Marie Larsdt., 3 år’ 
|-Anne Marie Larsdt., 1 år 
folketælling, St. Hillerslev 1845, et hus 
Lars Mathias Larsen, 55 år, født i Sønderhå, lever af sin jordlod 
~Karen Jensdt., 39 år, født i Thisted 
|-Mette Marie Larsdt., 14 år, født i sognet 
|-Anne Marie Larsdt., 11 år 
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|-Maren Larsdt., 9 år 
|-Anne Katrine Larsdt., 6 år 
|-Laura Jensine Larsdt., 3 år 
1855 skøde do, gårdparcel 6h, 1¼ alb., fra Peder Christensen Smed af Jensbygård 
Ved Folketællingen 1860 bor parret   med 3 børn, AnneKatrine, Laura, og Petrea Marie 14 år 
og et plejebarn Karen Bisgård Nielsen 4 år, født i Sennels. 
1866 skifte Karen Skov (Jensdt.), enke efter Lars Mathias Larsen, hendes adkomst til   huset no 19b i St. Hillerslev hk. 0.0.3.2 og parcel 6h af Jensbygprd 
 
1866 skøde Morten Hansen samme ejendom. aftægt til sælgerinden Karen Skov 
 
1879 skøde Anders Sørensen, huset 19b hk. 0.0.3.2. 
Folketælling St. Hillerslev 1880, et hus 
Anders Sørensen, 32 år, født i Tv ed, daglejer 
~Inger Katrine Jensen, 26 år, født i Sennels 
|-Søren Sørensen, u. 1 år, født i sognet  
se familien videre matr. 12h 
 
1884 skøde Inger Marie Jensen, huset 19 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Inger Marie Jensen, 65 år, enke, født i Hillerslev, husejer 
Anne Marie Aandersen, 28 år, ugift, født i Thisted, tynde 
 
Realregister 1846-1970 fol. 134, matr. 19b hk 0.0.3.2. 
 
1893 skøde Anton Andersen, s lagter, samme ejendom ( se også 27g,30c,4f)  
 
1897 skøde Christian Peter Bojesen, samme ejendom 
 
1911 skøde Niels Madsen, samme ejendom 
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1913 skøde Andreas Peter Petersen, samme ejendom 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 19b 
Andreas P. Pedersen, født 1859 i Rær, ankom 1913 fra Lundby, træhandler 
~Karen Marie Pedersen, født 1849 i Hillerslev, 1913 fra Lund 
 
1924 skøde Jens Christian Skårup, 19b med bygninger 
1938 adk Niels Chr. Jensen Skårup, Maren Jensen Larsen født Skårup, Karen Kloster født Skårup, Holger Jensen Skårup, 19b, if lg. sskifte 
 
1938 skøde Niels Jensen Skårup, arveudlægsskøde 
 
1938 skøde Søren Christian Madsen, 19b 
 
1938 skøde Niels Graversen Nielsen, 19b 
 
1937 skøde Jens Sunesen, 19b 
fra ejendommen sælges 19d,e,f,g,h, i,k, l.sælges ny tingbog - 19b udgør 1946 hk 0.0.1.½,  overføres til anden ejendom 
 
St. Hillerslev matrikel no 19d 
Realregister 1846-1970 fol. 284, matr. 19d hartkorn ¾ album 
 
1923 skøde Niels Peter Christiansen - fra Andreas P. Pedersen 
1949 adk Pouline Christiansen, fru, if lg. skifte 
 
1949 skøde Hans Mark, købmand 
 
1958 skøde Henning Mark, søn, købmand 
 
1963 skøde Martin Smed med forbud på salg af købmandsvarer i 15 år  
nyt blad, tingbog 19d 
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St. Hillerslev matrikel 19e 
Ejerliste, relregister 1946-1970 fol. 290, matr. 19e S. Hillerslev by 
 
1928 skøde Poul Pedersen, fra Jens Christian Skårup 
1945 adk arvinger efter Poul Pedersem, if lg. skifte 
 
1945 skøde Katr ine Nielsen 
 
1947 skøde Peder Chr. Jensen 
nyt tingbogsblad 1969, blad 19e 
 
St. Hillerslev, matrikel no 19f 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 297, hartkorn 0.0.1.½ 
 
1930 skøde Dorthe Færgegård - fra Jens Chr. Skårup 
1970 adk. Viggo Berg, præst 
nyt tingbogsblad 1970, 19f 
 
St. Hillerslev, et hus matrikel no 19g  
Realregister 1846-1970 fol. 137, matr. 19g, hartkorn 1 album 
 
1939 skøde Kristiane Matilde Jensen født Sunesen, no 19g - fra Niels Graversen Nielsen 
 
1946 skøde Jens Sunesen 19g 
fol. 318: 
1946 skøde Jens Sunesen, no 19h - fra Niels Graversen Nielsen 
1947 skøde do. 19b, fra Niels Graversen Nielsen 
 
St. Hillerslev, en gård, gl. matr ikel no 30., ny matrikel no 20. 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 6.4., ejer Karen Dyre på Knivsholt, en ødegård Christen Ballerum brugte, og ej findes bruger på. 
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matrikel 1664, hartkorn 6.4., ejer Karen Dyre til Ullerupgård, Christen Ballerum påboede- er ganske øde og ubesået 
matr ikel 1688 no 30, hartkorn 4.1.1.2., en ødegård, ejer Hr. Nielses arvinger, før hartkorn 6.4.,bruger Hr. Ole Nielsen 
matrikel 1688b no 30, hartkorn 4.1.1.2., ødegård Ole Nielsens, bruger nu Jens Nielsen 
matrikel 1688c no 30, hartkorn 4.1.1.2., ejer Jens Bone, bruger Jens Nielsen Bisgård  
Strøgods 1778 no 30, hartkorn 4.1.1.2., ejer Niels Vig i Øster Vandet, bruger Jens Nielsen Bisgård  
hartkornsspecif ikation 1789, no 19, hartkorn 4.2.0.0., selvejer Jens Bisgård - 
= gl. hk + 0.0.2.1.- hvorfra? 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 3.4.1.2 2/3 ->3.2.2.2 23, ny matrikel. no 20, hartkorn 2.6.1.¾ ejer og bruger Peder Sørensen Jensby 
 
matr.1664 Christen Ballerum - gården øde 
 
matr.1688 Ole Nielsen, ejer og bruger = præsten - en ødegård 
 
hertil? Niels Jensen Bisgård, † før 1769   Todbøl 1769 
  e. Johanne Justdt. 02   
I skiftet 1769 nævnes Johanne Justdt. som ½ søster til gårdmand Peder Mikkelsen i Kjelstrup 
ligeledes Anders Justsen i Thisted 
desuden havde Peder Mikkelsen en helsøster Anne Mikkelsdt. ~Søren Andersen i Hjardemål 
 
matr.1688b Jens Nielsen Bisgård 33 
  ~Maren Nielsdt. 35 
  |-Niels Jensen 72 
folketælling, St. Hillerslev 1787,4. fm. 
Jens Bisgård, 54 år, bonde og gårdbeboer 
~Maren Nielsdt., begge i 1. ægt. 
|-Niels Jensen, 15 år 
en tjk. Anders Andersen, 25 år 
en tjp. Kirsten Christensdt. 22 år 
folketælling 1801, 4. fm. 
Jens Bisgård 69 år 
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~Maren Nielsdt., 71 år, begge af 1 ægt. 
|-Niels Jensen, 30 år ug. 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 12 - nyt register fol. 135 
1782 skøde Jens Nielsen Bisgård, hk. 4.1.1.0., fra Niels Christensen i Ø. Vandet, som Jens Nielsen Bisgård har overladt sin søn 
  Niels Jensen, uden skøde 
anm. skal have købt af Christen Larsen i Skinnerup hk. 3 f jk., hvoraf solgt til præsten Brasch 1801, hk. 0.5.2 1/3. 
 
1808 skøde Niels Jensen Bisgård, fra sin far, med aftægt. 
 
1828 skøde Peder Sørensen, gården 3.3.2.2 2/3, med aftægt 
~Dorthe Marie Larsdt.  HH1833/244 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Peder Sørensen, 45 år, gårdmand 
~Ingeborg Pedersdt., 33 år 
|-Lars Pedersen, 19 år 
|-Anne Pedersdt., 17 år 
|-Jens Pedersen 13 år 
|-Katrine Pedersdt., 7 år 
|-Søren Christian Pedersen, 1 år 
Niels Jensen Bisgård, 63 år, aftægtsmand 
~Johanne Andersdt-. 57 år 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Peder Sørensen Jensby, gårdmand 89 i sognet 
~Ingeborg Pedersdt. 01 i sognet 
|-Jens Pedersen Bisgård 21 her 
|-Katrine Pedersdt. 27 
|-Søren Christian Pedersen 33 
|-Peder Pedersen 37 
Niels Jensen Bisgård, aftægtsmand,enke 71 
1851 skifte efter Peder Sørensen, adkomst for enken Ingeborg Pedersdt., gård i St. Hillers lev, hk. 2.6.1.¾ (= gl. hk. 3.3.2.2.2/3, ny no 20 hk. 2.6.1.¾ 
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  ( solgt fol. 436 no 20b hk 0.3.1.¼, fol. 439 no 20a hk 2.0.1.1¼)   noget tekst ødelagt.    1 
 
1853 adk. Peder Pedersen til gården 20a,, 20c, if lg. testamente fra forældrene Peder Sørensen og Ingeborg Pedersdt., med aftægt for enken 20a hk. 2.0.1.1¼, 20c 0.2.2.2¼ 
Folketælling St. Hillerslev 1860, en gård 
Ingeborg Pedersdt., 59 år, enke, gårdmandsenke 
|-Jens Bisgård Pedersen, 39 år ugift 
|-Katrine Pedersdt., 33 år 
|-Peder Pedersen Jensby, 23 år 
Maren Pedersen, 8 år, født i sognet, plejebarn 
Folketælling St. Hillerslev 1880, en gård 
Peder Pedersen Jensby, 42 år, født i sognet, gårdmand 
~Maren Kirstine Bojesen 35 år, født i sognet 
|-Vilhelm Pedersen, 4 år, født i sognet 
Dorthe Marie Christensen, 24 år, født i sognet, tjenestepige 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Peder Pedersen Jensby, 52 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Maren Kirstine Bojesen, 45 år. født i Hillerslev 
|-Vilhelm Pedersen Jensby, 24 år, født i Hillerslev 
|-Ottomine Pedersen Jensby, 4 år. født i Hillerslev 
Karen Marie Bojesen, 19 år, født i Hillerslev, tjenestepige 
Realregister 1846-1970 fol. 135, matr. 20a, 20c 
 
1907 skøde Peder Pedersen Bech, samme ejendom 
 
1919 skøde Niels Peter Bech no 25g 0.0.1.2¼, 16c 0.0.1.¼ - fra Lars Chr. Jensen Sunesen 
  (må også have 20a,c  - se nedenfor) 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 20a 
Niels P. Bech, født 1871 i Hillerslev, landmand 
~Elvine Bech, født 1875 i Hillerslev 
|-Kristiane Bech, født 1915 i Hillerslev 
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|-Sigrid Bech, født 1914 i Hillerslev 
Ejner Jensen, født 1905 i Hillerslev 
1956 overføres  matr. 20e 2½ album til Kjelstrup 19b 
1955 skifte legitimation fra arvingerne 
1955 skøde Else Kristine Bech, 20a,20c - arveudlægsskøde 
1961 udgør 20a hk 1.5.0.0., 20c 0.0.2.½ - 25g, 16c,20f frasolgt 
se nedenfor- udlejning af hus på 20a 
nyt tingbogsblad 1972 20a 
Et hus på matr. no 20a 
1875 skøde Mikkel Christian Christensen  på en husbygning på 20a + lejeret i 49 år på grunden huset står på og en strimmel jord. - sælger Peder Pedersen  
Folketælling St. Hillerslev 1880, et hus 
Mikkel Christian Christensen, 30 år, født i Nors, murer 
~AnneChristensen, 37 år, født i iTved 
se også mat. 27b 
 
1881 skøde Peder Jensen, samme hus og lejeret - fra Mikkel Christian Nielsen 
1884 skifte Peder Jensens enkes adkomst til huset, Anne C. Christoffersen (se også Ll. Hillerslev) 
 
1884 skøde Christian Peter Bojesen, samme hussted 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christian Peter Bojesen, 40 år, født i Hillerslev, daglejer 
~Dorthe Marie Christensen, 34 år, født i Hillerslev 
 
Realregister 1846-1970, leje af hus 20a 
1897 skøde Jens Jørgensen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 20a 
Christian Bojesen, født 1849 i Hillerslev - landmand 
~Dorthe Marie Bojesen, født 1854 i Hillerslev, aldersrente 
(1897-1911 boede i 19b) 
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St. Hillerslev no 9, Store Hove, hartkorb 4.3.3.2., ny matrikel no 21. 
Komissionsmatrikel 1661/62, ejer udlagt fra Mariager Kloster til Dorthe Då, bruger Christen Andersen 
matrikel 1664, hartkorn 8.4., ejer Dorthe Då, bruger Christen Andersen 
matrikel 1688 no 9 hartkorn 4.3.3.2, samme ejer, bruger Peder Jensen i Hove 
købt 1688 til Ullerupgård, af Oberst Trolles enke, hartkorn 4.3.3.2, bruger Peder Jensen i Stor Hove 
matrikel 1688b no 9, hartkorn 4.3.3.2. ejer Envold Nielsen, bruger Peder Jensen Hov - øde 
matrikel 1688c no 9, hartkorn 4.3.3.2., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Christen Skinnerup 
Strøgods 1778, no 9, hartkorn 4.3.3.2., ejer ?, bruger Christen Andersen + hk 0.2.2.0 af no 12 
hartkornsspecif ikation 1789 no15, hartkorn 4.6.2.1., ejer Niels Thorups gods i Klitmøller, bruger Christen Mikkelsen Hove 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 4.6.2.1., ny matrikel no 21, hartkorn 2.7.3.2., “se no 20 i Brund” ( Eng) (der bruger noget af St. Hove), ejer Niels Thorup i Klitmøller -
>LarsDragsbæk, bruger Christen Hove 
 
matr.1664 Christen Andersen Hove, † før 1687 her i gården  Tingbog 1667-1687, 
  ~Maren Villadsdt. Sjørring  do 1687 
  |-Anders Christensen her i gården  do   
1667 tiltales Christen Andersen for restancer til Dorthe Då., 1668: Christen Christensen, nu tjenende Niels Olesen i Hillers lev, tilbyder Christen Andersen, før boende i Hov, nu i St. 
Hillerslev, 2 hørgarnslagner, et håndklæde og 1 tinfad for 10 s letmark, som Christen Andersen pantsatte for 4 år siden- han tilbydes nu varerne tilbage mod betaling . 
Tingbog 1687, hvor Anders Christensen får skudsmål af 24 mænd i Hillerslev, der bevidner at hans sl. far Christen. Andersen, som var født i Hov og hans mor var Maren Villadsdt., 
dt af s l. hr. Villads N.(Simonsen), sogneherre til Sjørring med annex, at de ikke ved andet om ham, end godt er.  
 
før 1673 Niels Pedersen Vert - se ny matr. 18a 
 
før 1676 Niels Olesen, præst   Tingbog 1667 ff 
Tingbog 1673 lader præsten Niels Olesen syne Hov, som Niels Pedersen Vert sidst havde i fæste, vurderingsmændene blev tilbudt gården, som Inger Mortensdater og hendes søn 
Niels Pedersen Vert bor i. 1676 opsiger han fæstet af den gård Hov, han har i brug i St. Hillers lev, fæstet af s l. Dorte Då. Den 10.7 
opsiger Niels Olesen for 3. gang den gård i Hov i Hillers lev, han har haft i brug og har stævnet Niels Lange stil Kølbygård til ops igelsesvidne.. Christen Andersen delefoged for 
godset indvender, at der igen ops igelse bør gå beskrevet, før Holger Trolle bliver stævnet på sin hovedgård Rygård på Sjælland. Christen Abelsen mener, at eftersom Holger Tolle er 
udenlands og der er stævnet på gården, som Hov er tjener til, nemlig Ullerupgård, hvor de har ydet deres skyld og landgilde, bør vidnet udstedes. Kendelse: Da Holger Trolle ikke er 
navngivet i stævningen, kan opsigelse ikke udstedes, før der er lovligt stævnet. 
Niels Pedersen Vert - se gård no 8- ny matr. no 18 
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1682  Peder Jensen Hove Kåstrup  Tingbog1682-1700  far:J Christensen Vandet 
  |-Jens Pedersen Hove,hus v. Kortegrd.98  U1743. 
  |-Margrethe Pedersdt.~Christen  01  do 
                    Pedersen Smed, St. Hill 
  |-Anne Pedersdt. ~Anders Nielsen   do  
          St. Hillerslev 
  |-Anders Pedersen, i Vordingborg,~   do 
  |-Søren Pedersen i Skovsted ~Anne 94 U1743 
              Christensdt. 
Ting 1681 26.4. Har Ingeborg Krabbe ladet syne Store Hove i Hillerslev. 
Tingbog 1682: Ingeborg Krabbe, på sl. Holger Trolles vegne har stævnet Peder Jensen, Jens Vandets søn i Kåstrup til vidnespåhør. Han tjener i Bromølle, det bevines at Peder Jensen 
har fæstet gården Store Hov i Hillerslev af Christen Andersen , på husbonds vegne d.21.3.1682. 
1684 fører Peder Jensen vidner på at Maren og Ing Poulsdøtre har skåret og  bragt i land, 5 byrdner rør af de skifter i Nørkjær, som tilhørte Peder Jensen i Hov og Peder 
Andersen.1686 begærede Peder Jensen vurdering af den fattige sl. Mette Mortensdatters ringe efter ladenskaber. Han havde ladet hende bohos sig fra juleaften 1684 til 8 dage før st. 
Hansdag 1685 og givet hende ild og varme og ophold, øl og mad. Siden boede hun i et hus ved gården, men ingen pårørende besøgte hende eller sørgee for hende i hendes sygdom, 
og ingen slægt kendtes, som kunne tage s ig af hendes jordefærd, som Peder Jensen havde bekostet og bl. a. betalt degnen for at synge og præsten for ligprædiken. Hvis nogen nu ville 
tage hendes efterladenskaber til sig, kunne de gøre det imod at betale ham hans udgifter. (Mette Mortensdt. nævnt v. køb af hus 1690 - se u.gl. matr. no 13) 
 
matr. 1688c Christen Andersen Skinnerup - 
  se Ll. Hillers lev no 8., ny matr. 7c  
 
o.1746 Christen Andersen Hove † 1774 99 Ll. Hill.  U1746.1/98  far A Chrsen Skinnerup 
  ~Dorthe Larsdt. Brogård 96 Kjelstrup    far L Andersen Brog. 
  |-Else 29 
  flere ? 
I kirkebogen kaldes han også Christen Skinnerup i Hov, ikke at forveks le m. hans ½ bror. 
I skiftet efter  Maren Salmansdt,Christen Andersen Skinnerups kone, nævnes at Christen Andersen Hov bor “udi den sl. afdøde Chr. Andersen Skinnerups sted”- ( hans ½ bror, i  
Iflg. skøde og panteregister 1823-46 nævnes skøde fra auktionsretten 1757 til P. Christen Olesen Dragsbech i Klitmøller fra Christen Houes i Hillers lev, gården hk. 4.3.3.2. og et stk. 
Brund eng hk. 0.2.2.2., som han under gården lagt haver., ialt hk. 4.6.2.1 
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Før 1787 Christen Mikkelsen Hove 63 
  ~ Maren Christensdt, 59 
  |-Christen Christensen 86 
  |-Mikkel Christensen 89 
  |-Peder Christensen 92 
  |-Else Marie Christensdt. 96 
  |-Jens Christensen 00   
folketælling St. Hillerslev 1787, 3. fm. 
Christen Hove, 24 år, bonde og gårdbeboer 
~Maren Christensdt. 28 år 
|-Christen Christensen 1 år 
3 tjenestefolk 
Peder Hove 19 år 
Maren Horn 12 år 
Margrethe Pedersdt. 55 år  
ps. Margrethe Pedersdt. †1795  HH1795/70 
“der havde ophold hos Christen Hou i Hillerslev 
hendes arvinger: Anders Andersen, Hillers lev, hvis far var en bror til Margrethe 
  Christen Skinnerup, ½ bror til hende 
  Christen Pedersen i Hjardemål ½ bror til hende 
folketælling 1801 7. fm. 
Christen Mikkelsen Hove, 36 år, bonde og gårdbeboer 
~Karen Christensdt., 40 år 
|-Mikkel Christensen, 12 år 
|-Peder Christensen 9 år 
|-Else Marie Christensdt., 5 år 
|-Jens Christensen, 1 år 
Maren Mikkelsdt., tjp., 24 år ug. 
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Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 5 og nyt reg fol. 139 
anm. fæster til Niels Thorup v. Klitmøller - fæstet skal være opsagt (hvornår? 
1757 skøde auktionsretten til P. Christen Olesen Dragsbech i Klitmøller fra Christen Andersen Hou i Hillerslev,  
fæstehavende gård hk. 4.3.3.2. og et stk. Brund eng hk. 0.2.2.2., som han under gården lagt haver, ialt hk. 4.6.2.1. 
1787 skøde fra Christen Mikkelsen Hou til hans husbonde Niels Christensen Thorup på sælgers 2 gårdes tiender 
 
1814 fæste Christen Christensen Hove (eller Hou) hk 4.6.2.1. fra Niels Thorup  
1820 skøde fra Niels  Christensen Thorup til Lars Christensen Dragsbech, ovenstående gård hk. 4.6.2.1. 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Christen Christensen Hou, 48 år, gårdmand 
Ãnne Marie Nielsdt., 50 år 
|-Christen Christensen 19 år 
|-Mette Marie Christensdt., 16 år 
|-Jens Christian Christensen, 13 år 
|-Johanne Marie Christensdt., 11 år 
 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Christen Christensen Hou, gårdmand 86 her 
~Ãnne Marie Nielsdt. 84 Sennels 
|-Jens Christian Hou 21  
Jens Pedersen, indsidder 18 Ø. Vandet 
~Johanne Marie Hou 23 her 
|-Christen Hou Jensen 44  
 
1855 skøde Jens Christian Christensen Hove, fra Anne Katrine Jensdt. Bro, Lars Christensen Dragsbechs enke  Houe, hendes gård hk. 4.6.2.1.  
ny matr. no 21 St. Hillers lev samt no 20 i Brund (eng) hk. 0.2.1.1.( solgt 21b, 20, 21c, 21c) 
1855 aftægtskontrakt for Christen Houe og hustru hos Jens Christian Christensen Houe. 
folketælling 1860, Hillerslev by 2. fm. 
Jens Christian Christensen Hove, 39 år, , født i sognet,, gårdmand 
~Karen Kirstine Knudsdt., 38 år, født i Hjardemål 
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|-Christen Knud Jensen, 7 år 
|-Knud Jensen, 3 år 
|-Anne Marie Jensen, 2 år 
Ved folketælling Hillerslev 1880, boede parret med børnene 
|-Anne Marie Jensen, 21 år 
|-Marie Jensen, 19 år 
|-Christian Jensen Hove 17 år 
|-Frederik Jensen Hove, 14 år 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Jens Christian Christensen Hove, 68 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Karen Kirstine Knudsen, 67 år, født i Hjardemål 
|-Frederik Jensen Hove, 24 år, ugift, født i Hillerslev 
|-Marie Jensen Hove, 29 år, ugift, født i Hillerslev 
Karen Kirstine Nielsen, 4 år, født i Hillerslev, barn 
 
Realregister 1846-1970 fol. 135, matr. 21a 1.7.02¼, 21d hk 0.1.0.2. 
 
1893 skøde Frederik Jensen Hove, søn, 21a, 21d, aftægt til sælger og hustru Karen Kirstine Knudsen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 21a  
Frederik Jensen Hove, født 1865 i Hillerslev, landmand 
~Johanne Marie Hove, født 1865 i Hjardemål 
Niels Chr. Christensen, født 1889 i Skinnerup, landmand 
~Karen Kirstine Christensen, født 1893 i Hillerslev ( datter) 
 
1928 skøde Niels Christian Christensen, svigersøn, 21a, 21d(21d solgt 1954) 
 
1956 skøde Thomas Daugård (Johansen), 21a, 4r 0.0.1.1¼, 4s 1¾ allbum i Kåstrup(21a ændret 1958 1.7.0.¼, 4r ændret 0.0.3.0 4s underlagt) 
1969 skøde do., 21n 0.1.2.¾ - fra Jens Lukassen (4r ændret til 0.1.0.¾ 
 
En ejendom i St. Hillerslev, matrikel no 21b m.fl. 
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Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 381 ( nyt register fol. 140) 
 
1855 skøde Henrik Sørensen, parceller 21b hk. 0.3.1.0.,21c hk 0.1.3.2½ St. Hillerslev, 20 i Brund hk 0.2.1.1. (solgt fol. 401), fra sælger Jens Christian Hoves gård 
Folketælling St. Hillerslev 1860 - se matr. no 36 
 
1866 skøde Søren Henriksen, no 21b.c. St. Hillers lev  se også matr. no 36 
 
1868 skøde Simon Jensen 21b.21c, magesksifteskøde 
 
1877 skøde Christian Fjeldgård, samme ejendom 
Folketælling, St. Hillerslev 1880, et hus 
Jens Christian Fjeldgård, 32 år, født i Thisted, husmand 
~Karen Marie Christensen, 28 år født i Lild 
|-Anton Jensen 12 år, født i Tømmerby 
|-Albinus Fjeldgård Jensen, 7 år, født i sognet 
|-Johanne Margrethe Fjeldgård Jensen, 5 år 
|-Carl Mrinus Fjeldgård Jensen, under 1 år 
 
1887 skøde Christen Nielsen, samme ejendom 
Realregister 1846-1970 fol. 140, matr. 21b hk. 0.3.1.0., 21c 0.1.3.2½ - landbrug 
 
1890 skøde Jens Larsen Rasmussen, samme ejendom 
 
1894 skøde Peder Christian Pedersen 
 
1895 skøde Nidolf Vestergård 
 
1897 skøde P. Østergård, mageskifteskøde 
 
1897 skøde Jens Chr. Iversen 
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1901 skøde Søren Christian Jensen 
 
1913 sksøde Martinus Jensen Frost 
 
1914 skøde Laurits Laursen 
 
1918 skøde Niels Christian Munkholm 
Folketælling Hillerslev 1921 - landbrug 
Niels Chr. Munkholm, født 1889 i Bedsted 
~Else Marie Munkholm, født 1893 i Snedsted 
|-Astrid Munkholm, født 1917 i Nors 
|-Aksel Munkholm, født 1919 i Hillerslev 
1929 skøde Svenning Svenningsen 
 
St. Hillerslev, matrikel no 21e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 1.(nyt register fol. 143) 
 
1868 skøde Lars Peter Knudsen af Oddershede, parcel matr ikel no 21e St. Hillerslev, hartkorn 0.2.1.1¼ med bygninger- se også Oddershedegård matr. 1a 
 
1884 skøde Jens Larsen Toudal, 21e. 
Realregister 1846-1970 fol. 143, matr. 21e St. Hillers lev 
1889 adk. Maren Jensen, enken if lg. skifte ( i skiftet nævnt en vindmølle) se ogå matr 15b 
 
1890 adk Christian Hansen,  ~ m. enken 
 
1896 skøde Christen Larsen Jensen, samme ejendom med bygning og mølle 
1898 skøde do., parcel 16b 0.2.0.¾ - fra Dorthe Katrine Jensen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 21e 
Christen Larsens enke, født 1867 i Hillerslev ( se nedenfor 1924) 
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|-Maren Katrine, født 1903 i Hillerslev 
|-Jens P. Larsen, født 1893 i Hillerslev, søn og landmand 
Alfred Nielsen, født 1912 i Hillerslev. tjenestedreng 
1924 adk. Else Marie født Jensen, enken, 21e, 16b 42a hk 0.0.3.0.  
 
1925 skøde Theodor Marinus Poulsen, samme ejendom 
 
1932 skøde Anders Christian Jensen, ( 21f 1 album, 21g ¾ album, 21h ¾, 21i ¾ album frasælges 
 
1946 skøde Niels Christian Vestergård Jensen, 16b, 42a, 21e hk 0.2.0.¾ (vej) 
 
1957 skøde Jens Lukassen, s lagter, 16b, 21e, 42a 
(16c overført Kjelstrup, 21’l solgt 1960 
 
St. Hillerslev, matrikel no 21f 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 293, hartkorn 1 album/ 598m² 
 
1930 skøde Martin Nikolaj Poulsen, 21f fra Theodor Marinus Poulsen 
1935 skøde do. 4h, 15e, 29c, 32d - fra Jens Jensby Christensen - solgt 1941 
 
1942 skøde Christen Pedersen, 21f 
1948 adk Sidsel Marie Pedersen, enkefru - if lg skifte 
 
1953 skøde Niels Poulsen, murer 21f 
 
St. Hillerslev, matrikel no 21g 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 303, hartkorn ¾album/ 443m² 
 
1934 skøde Peder Christensen, fra Anders Chr. Jensen 
1936 skifte efter Peder Christensen og tidl. † hustru 
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1936 skøde Anne Margrethe Christnsen, sygepl. i Lemvig. fru Anine Mathilde Madsen, Østr ild, født Christensen, Kristine Niels ine Christensen i Hillers lev- lige part 21g if lg. 
  arveudlægsskøde, skifte Thisted købstad 
nyt tingbogsblad 1973 , 21g 
 
St. Hillerslev, matrikel no 21h 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 304, hartkorn ¾ album/443m² 
 
1935 skøde Christian Larsen, husejer - fra Anders Chr. Jensen 
 
1945 skøde Anders Christian Bjerregård 
1960 adk Maren Kirstine Bjerregård, iflg. skifteattest 
 
1960 skøde Anders Bjerregård, arbejdsmand 
 
St. Hillerslev, matrikel no 21i 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 306, hartkorn ¾ album 
 
1935 skøde Niels Chr. Pedersen - fra Anders Chr. Jensen 
 
1947 skøde Andelsmejeriet 
fra fol. 309 
1937 skøde Hillerslev Andelsmejeri, matr. no 37b 1¼ album ell. 2945m² 
nyt tingbogsblad 1977 21i 
St. Hillerslev, Andelsmejeriet ( se også matr. no 21i) 
1887 lejekontrakt fra Anders Chr. Jensen til 
Hillerslev Andelsmejeri, på en lod af no 27, 2200 kv.alen i 49 år for 22 kr. år lig 
Folketælling St. Hillerslev 1890, mejeriet 
Jens Peter Nielsen Nørgård, 26 år, ugift, født i Skjoldborg, mejerist 
Poul Christian Nielsen Nørgård, 31 år, ugift, født i Skjoldborg, mejerist 
Anne Elisabeth Andersen, 22 år, født i Kåstrup, mejerske 
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Nielsine Marie Jensen, 26 år, ugift, født i Kjelstrup, tyende 
Folketælling Hillerslev 1921 ( det er uvist om familien bor i forbindelse med mejeriet) 
Chr. S. Pedersen, født 1876 i Hillerslev, mejerist 
Ãnna Pedersen, født 1879 i Hillerslev 
K. P. Sjælland, født 1918 i  Thisted, adoptivbarn 
Dorthe Marie Christensen, født 1902 i Hillerslev, husassistent 
Karoline Christensen, født 1899 i Hillerslev, mejerske 
 
samme folketælling 1921 ( det er uvist om familien bor i forbindelse med mejeriet 
Niels Christiansen, født 1893 i Tårs, mejerist 
~Poulene Christiansen, født 1888 i Hillerslev 
|-Anne Christiansen, født 1916 i Hillerslev 
|-Marie Christiansen, født 1919 
 
St. Hillerslev, matr. 21k 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 3o7, matrikel no 21k, hartkorn  
 
1936 skøde Viggo Christensen - fra Anders Chr. Jensen 
 
1942 skøde Anders Bunk Andreasen, smed 
nyt tingbogsblad 1973, 21k 
 
En gård i St. Hillerslev, gl. matr ikel no 11, hartkorn 2.4.3.0 gården Odgård, matrikel no 22a - > 22f 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 2.4., ejer udlagt fra Mariager Kloster til Dorthe Då, bruger Christen Nielsen, Peder Henriksen 
matrikel 1664, hartkorn 2.4., ejer Dorthe Då til Torstedlund, bruger Peder Henriksen 
matrikel 1688, no 11, et boel, hartkorn 2.4.3.0. ejer Oberst Trolle, bruger, bruger Peder Christensen 
Ekstrakt Ullerupgård, 2 mils omkreds, hartkorn 2.4.3.0., købt af Oberst Trolles enke 1688 -  bruger Peder Christensen,  
matr ikel 1688b, no 11, hartkorn 2.4.3.0., ejer Envold Nielsen, bruger Niels  Christensen 
matrikel 1688c, no 11, hartkorn 2.4.3.0., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Peder Pedersen 
jordebog 1756, Nr. Ullerupgård, hartkorn 2.4.3.0., bruger Jens Pedersen 
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hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård no 11, hartkorn 2.4.3.0., bruger Jens Pedersen Mon 
hartkornsspecif ikation 1789 no 5, hartkorn 2.4.3.0., ejer Ullerupgård, bruger Jens Pedersen Mon. 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 2.4.3.1, ny matr. no 22 hartkorn 4.5.2.2¼, ejer og bruger Jens Mon, nu Peder Frendsen 
 
matr.1664 Peder Henriksen - se Bromølle (Oddershedegård matr. 7a) 
 
matr.1688 Peder Christensen   Tingbog 1672-1686  Far: Chr. Mikkelsen 
  ~Mette Pedersdt.   do 1672 9.7.  Far:P.Christensen og 
       Inger Chrsdt., ll. Hillers. 
Tingbog 1672 får Jens Christensen Vandet i Kåstrup afkald fra Mette Pedersdt.~ Peder Christensen i Hillers lev, Christen Mikkelsens søn. Arv efter hendes forældre Peder 
Christensen og hustru Inger Christensdt., som boede og døde i Ll. Hillerslev samt arv efter hendes bedstefar Christen Jensen, som boede og døde i Sennels ( =Peder Christensens far, 
Jens Christensen Vandet i Kåstrup er hans ½ bror. se også ved Niels Christensen Vandet i Kåstrup 
hertil eller Peder Christensen ved Kirken? ( der, ny matr. no 2) 
 
matr. 1688b Niels Christensen 
 
matr. 1688c Peder Pedersen Mon 96 Hillerslev 
  ~Maren Jensdt. (1717 Hi)  95 
  |-Jens her i gården 26       
  |-Mette~Jens Christensen, Hoxer 21 K1780/1164 K1778/1091 
  |-Mikkel i Hillerslev 33 
 
U1762 f.183 Jens Pedersen Mon 26 her HH1803/692  Peder Pedersen opl. ½ grd. til søn,har nu en hel 
  ~Maren Pedersdt. Oddershede 25 Hillerslev U1762.2./220     far P.Chrsen i Oddersh.             
  |-Anders Jensen Mon 59 
  |-Maren Jensdt. Mon~Christen Kjær, 57 
                       Kjelstrup 
  e. Mette Jensdt. 32 
  |-Jens Jensen Mon 65 
  |-Niels Jensen Mon 66 
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  |-Else Marie Jensdt. Mon 72  
Ved folketælling 1787 i St. Hillerslev, 23 fm. 
 bor Jens Mon 62 år gl. ~2.g. og hustruen 
Mette Jensdt. 55 år ~1.g. 
Maren Jensdt. 31 år, ugift, mandens dt. af 1. ægteskab 
Jens Jensen Mon 22 år - af 2. ægteskab 
Else Marie Jensdt. 15 år, af 2. ægteskab 
Niels Jensen 18 år, af 2. ægteskab 
Ved folketælling 1801, 62. fm., er børnene Jens, Niels og Else hjemme i gården 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 36 
1802 skøde Jens Pedersen Mon, hk. 2.4.3.0.- fra Poul Marcussen til Ullerupgård - anmærkning “ som skal være far til Jens Jensen Mon” 
 
1803 adk. Jens Jensen Mon til gården Odgård, hk. 2.4.3.0. iflg. skifte efter sin far  
1816 testamente mellem Jens Jensen Mon og hustru Dorthe Larsdt., hendes adkomst 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Jens Jensen Mon, 71 år, gårdmand 
~Dorthe Larsdt., 32 år 
Mikkel Christensen Hov e, 45 år, enkemand, indsidder 
|-Mette Mikkelsdt. 5 år 
Mette Katrine Poulsdt., 22 år, tjenestepige. 
 
1838 skøde Peder Frandsen på gården Odgård 2.4.3.0. - sælger Dorthe Larsdt.  
ps. det angives i skøde og panteprotokollen at hk. 4.2.0.1¾, matr. no 22, tilhører denne ejendom - den sælges igen i Peder Frandsens tid. 
1843 skøde Peder Frandsen, en parcel af Kløvsmølle hk. 0.0.3.2¼ 
folketælling 1845, Skovsted “Odgård” 
Peder Frendsen 00 i sognet 
~Mette Christensdt. 94 V. Vandet 
|-Jens Christian Pedersen 30 Sennels 
|-Kirstine Pedersdt. 31 Sennels 
 |-Christian Pedersen 34 Sennels 
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|-Frands Pedersen 37 Sennels 
|-Dorthe Pedersdt. 41 i sognet 
Anders Kåstrup Larsen, tjenestefolk 24 Sennels 
Nikoline Nielsen, do 27 i sognet 
fol. 420- fortsat fra fol. 36 hovedparcellen 22a af Odgård , nyt register fol.  149. 22e frasælges, rest no 22 hk. 2.1.1.2¾ - solgt fol. 423 0.6.0.2¾, rest  1.3.1.0.z 
Folketælling, Skovsted 1860, en gård 
Frands Pedersen, 23 år, ugift, født i Sennels, gårdejer 
Marie Andrea Pedersen 15 år, født i sognet, husholderske 
Peder Frandsen, 60 år, enke, født i sognet, gårdejerens far. 
 
1860 skøde Jens Christian Pedersen, 22a hk. 2.1.2.1¼ m. bygn og aftægt til sælger Peder Frendsen 
Folketælling Skovsted 1860, en gård 
Jens Christian Pedersen, 30 år, født i Sennels, gårdmand 
~Ãnne Olesen Bech, 27 år, født i sognet 
|-Mette Pedersen 4 år, født i sognet 
|-Ole Christian Pedersen, 2 år 
Petrea Andersen, 17 år, født i Rær, tjenestepigr 
Anders Nielsen, 43 år, født i sognet, almisselem 
 
1865 skøde Lars Nielsen, mageskifteskøde, samme ejendom - aftægten overtages. 
1865 skøde do., parcel 8g St. Hillerslev 1¼ album. fra Peder Christensen Sjælland 
 
1874 skøde Lars Chr. Fuglsang, gården Odgård 22f, hk. 1.3.1.0. med bygninger, lod 8g 1¼ alb., 
 
1874 skøde Anders Tange, samme ejendom 
Folketælling 1880 Hillerslev, en gård 
Anders Tange Jensen, 32 år, født i sognet, gårdejer 
~Maren Jørgensen, 25 år, født i sognet 
|-Jens Christian Jensen Tange, 3 år, født her 
|-Jørgen Andersen Tange 2 år 
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1883 Thomas Klit Hansen, samme ejendom. 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Thomas Klit Hansen, 31 år, født i Nors, gårdejer 
~Katrine Christensen Krogh, 28 år født i Hillerslev 
|-Peder Koldkjær Hansen, 3 år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Hansen, 1 år, født i Hillerslev 
se derefter 2b i Skovsted 
Realregister 1846-1970 fol. 149, 22f hk 1.3.1.0., 8g 1¼ album 
 
1894 skøde Carl Martinus Pedersen, samme ejendom 
 
1896 skøde Peder Mikkelsen Nørgård Sunesen, samme ejendom 
1937 skøde do., = Peder Mikkelsen Tousgård 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 22f 
Peter Mikkelsen Thousgård, født 1871 i Hillerslev, landmand 
~Kristine Thousgård, født 1875 i Hillerslev 
|-Maren Thousgård, født 1896 i Hillerslev 
|-Dagmar Thousgård, født 1906 i Hillerslev 
|-Albert Thousgård, født 1908 i Hillerslev 
|-Kristine Thousgård, født 1912 i Hillerslev 
 
1940 skøde Christen Tange Nielsen, Hovsøre, 22f 
1943 skøde do., 18c Kjelstrup  2 album 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Nielsen, Chr. Tange, gdr. Hillerslev, født 6.marts 1912 i Thisted, søn af landmand Anders Møller Nielsen. Gårdens navn er “Odgård”, overtaget 1940 af Tange Nielsen. Der er 
opdyrket 20 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 16700, grundskyld 9300. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 8 køer, 10 ungkvæg og 15 svin. Tange Nilsen er uddannet ved 
landbruget. “Odgård” var den første gård, der blev udstykket fra Hillerslev. 
 
1949 skøde Christen M. Christensen 22f, 18c  
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1949 skøde Andreas Carl Christian Gregersen 22f, 18c 
(22i 0.0.1.1½, ½ frasolgt) 
 
Gård i St. Hillerslev, del af Odgård, matrikel no 22d m.fl.- 22a 
ps. matr. 22a frasælges, men bliver igen hovednummer - matr. 22d->22a 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 424, nyt register fol. 144 
 
1860 skøde Christen Krog og Jens Mikkelsen ½  og Jens Chr. Pedersen ½ af no 22d, 0.0.2.2 - fra Peder Frederiksen 
1865 disp. Chr. Krogs hustru Anne Marie Christensdt. har ret til uskiftet bo, hendes adk. ¼ af 22d 
 
1865 skøde Steffen Christensen Overgård 22d fra Anne Marie Christensdt., Jens Mikkelsen og Jens Chr. Pedersen 
1865 skøde do., 22b med bygninger - fra samme sælgere  hk. 1.6.0.½  - aftægt til Peder Frandsen overtages  
1858 afkald til Steffen Christensen Overgård fra Jens J. Overgård, læst 1869 arv efter mor Bodil Mikkelsdt. (~Steffen Christensen Brogård) 
1852 afkald do. fra Jens Jensen for sin hustru Anne Marie Jensdts. arv efter do.  
1854 afkald do., fra Anders Chr. Sørensen for s in hustru Ellen Jensdt.  
1869 afkald do., fra Christen Steffensen, arv efter Steffen Christensen Overgård til ( tekst ødelagt*) på ovennævnte 22b..  
* if lg. hæftelser er Steffen Christensen Overgård og hustru Bodil Mikkelsdt. betinget aftægt if lg. skøde 1869 
 
Realregister 1846-1970, matr. 22a hk 0.6.0.2¾, 22b 1.6.0.1½, 22d 0.0.2.2 ¾ St. Hillerslev 16c 0.1.0.¾ Kjelstrup 
 
1869  skøde Christen Steffensen, gården 22b, 22d - fra Steffen Christensen Overgård, aftægt til sælger og hustru Bodil Mikkelsdt. 
1869 skøde do., 22a - fra Lars Nielsen 
1873 skøde do., 16c Kjelstrup - fra H. R. Bille 
Folketælling Hillerslev 1880 
Christen Steffensen, 38 år, født i sognet, gårdejer 
~Kirsten Kristine Krog, 35 år, født i sognet 
|-Bodil Christensen, 11 år, født i sognet 
|-Anne Marie Christensen, 9 år, født i sognet 
|-Maren Christensen, 8 år, født i sognet 
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Karen Marie Pedersen 39 år, ugift, født i Hunstrup, tjenestepige 
Søren Christian Andersen,  36 år, ugift, født i sognet 
Steffen Christensen, 78 år, født i sognet aftægt 
~Bodil Mikkelsen, 72 år, født i sognet 
Folketælling St. Hillerslev 1890. en gård 
Christen Steffensen, 48 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Kirsten Christensen Krogh, 45 år, født i Hillerslev 
|-Bodil Christensen, 21 år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Christensen, 19 år, født i Hillerslev, skrædder 
|-Maren Christensen, 18 år, født i Hillerslev 
Christen Christensen, 11 år, født i Sennels, tjenestedreng 
 
1900 skøde Lars Peder Christensen, svigersøn, 22b, 22a, 15c med bygninger 
1918 skøde do., 25æ ¼ album - fra Lars Chr. Sunesen ( underlægges 1952 u. 22b 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 22a 
Lars Peter Christensen, født 1878 i Rær, landmand 
Ãnne Marie Christensen, født 1870 i Hillerslev 
|-Christen Christensen, født 1900 i Hillerslev 
|-Kirstine Christensen, født 1905 i Hillerslev 
|-Johanne Christensen, født 1909 i Hillerslev 
|-Martin Christensen, født 1913 i Hillerslev 
Chr. Steffensen Overgård, født 1841 i Kjelstryp, slægtning 
 
1940 skøde Christen Steffensen Christensen 
1945 skøde do., 4i 0.0.2.1¼ - fra Christen Nielsen Hove 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Christensen, Chr. Steffensen, gdr. Hillerslev, født 24 august 1900 i Hillerslev, søn af gdr. Lars P. Christensen. Gift med Anna Marie Christensen, født Andersen 15. maj 1906 i 
Østrild, datter af gdr. Mads Andersen. Gårdens navn er “Dyssgård”, den er ombygget i 1923 og har været i s lægtens eje i ca. 100 år. Christensen overtog gården i 1940, hvortil der 
hører 30 tdr. land. Eeejendomsskyld kr. 34000, grundskyld kr. 14900. Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 10 køer, 15 ungkvæg og 10 svin, den er nu 3 heste, 10 køer, 15 
ungkvæg og 30 svin. CChristensen er uddannet ved landbruget. 
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1949 skøde Christen Krogsgård Thomsen, 22a, 22b, 25æ, 4i 
nyt tingbogsblad 1954: 22a 
 
Gård i St. Hillerslev, del af Odgård,  matrikel no  22b->22c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 422 - fra fol. 36. 22b af Odgård hk. 1.6.0.1½ med bygninger - nyt register fol. 146 
 
1860 skøde Christen Krog og Jens Mikkelsen 22b og c  med bygninger(22b solgt fol. 423, 1860 1.6.0.1½  
1864 disp. Christen Krogs hustru tillægges ret til uskiftet bo., hendes adkomst til ½ af 22b med bygninger og 22c med bygninger og vejrmølle etc. 
 
1869 skøde Niels Eriksen, parcel 22c med opført husbygning og mølle, fra Jens Mikkelsen og enken Anne Marie Chris tensen (Chr. Krogs enke) 
1875 skøde do., lodden 1b af Oddershede hk. 0.1.0.2½ - fra enken Karen Jensdt.  såvelsom rettigheder i forhold til de uskiftede fællesejendomme. 
Realregister 1846-1970 fol. 146, fra gl. reg. forl. 422- 22c St. Hillers lev hk. 0.1.2.2¼ 
1895 skøde do., parcel 31d hk. 0.1.2.0. - fra Jens Chr. Nielsen 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en mølle 
Niels Eriksen, 66 år født i Klarup Ålborg amt, møller 
~Karen Hansen, 66 år, født i Hunstrup 
|-Anders Eriksen, 19 år, født i Hillerslev, møllerkarl 
Inger Kirstine Nielsen, 15 år, født i Østrild, tjenestepeige 
 
1916 skøde Andreas Eriksen, 22c, 31d med bygninger - fogedrettens skøde 
 
1916 skøde Niels Chr. Christensen Krogh, samme ejendom 
1945 skøde do., 12o 0.0.2.2¾ - fra O. J, Hartvig (31i 0.2.2.2¾ frasolgt 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 22c 
Niels Krogh, født 1891 på Kløvs Kjær, møller, landmand 
~Kirstine Krogh, født 1892 i Hillerslev 
|-Elna Krogh, født 1917 i Hillerslev 
|-Christen Krogh, født 1919 i Hillerslev 
 
1950 skøde Christian Nielsen Krogh, 22c, 31d, 12o, 22h 0.1.1.1½  
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1954 skøde Kurt Ingvard Martin Pedersen, samme ejendom 
1958 skøde do., no 71 2½ album 
1966 skøde do, 3d af Kantrupgård 0.3.3.¼ - fra landbrugsmin. 
 
En gård i St. Hillerslev gl. matr irkel no 14 senere Kappelgård, ny matrikel no 23 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 4.0., ejer udlagt fra Vesløsgård til Dorthe Då, bruger Mikkel Pedersen 
matrikel 1664, hartkorn 4.0., ejer Dorthe Då til Torstedlund, bruger Jens Mikkelsen 
matrikel 1688 no 14, hartkorn 3.6.3.1., ejer Oberst Trolle, bruger Maren Christensdt., nu Bertel Jensen 
tilkøbt 1688, til Ullerupgård, fra Oberst Trolles enke, hk. 3.6.3.1., bruger Bertel Jensen  
matrikel 1688b no 14 hartkorn 3.6.3.1., ejer Envold Nielsen, bruger Niels Mikkelsens øde  
matr ikel 1688c bo 14 hartkorn 3.6.3.1. ejer Nørre Ullerupgård, bruger Peder Pedersen 
jordebog Nr. Ullerupgård 1756, hartkorn 3.6.3.1., bruger Peder Pedersen 
hartkornsspecifikation 1778 Ullerupgård, no 14 hartkorn 3.6.3.1., bruger Peder Pedersen 
hartkornsspecif ikation 1789 no7,hartkorn 3.6.3.1.,ejer Ullerupgård, bruger Peder Pedersen 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 4.6.3.1., ny matrikel no 23 hartkorn 6.1.1.¾ ejer og bruger Peder Pedersen 
 
matr.1661 Mikkel Pedersen 
 
matr.1664 Jens Mikkelsen    Tingbog 1666-1683, omtales ældste og yngre Jens Mikkelsen, hvilken her? 
  ~Maren Nielsdt. St. Hill  Tingbog 1666   far Niels Andersen 
  |-Jens Jensen   do 1682 
  |-Mikkel Jensen   do 
  |-Karen Jensdt.   do 
  e. Maren Christensdt.    Tingbog 1682 
1666 giver ældste Jens Mikkelsen giver afkald på sin trolovede Maren Nielsdts vegne, afkald til Søren Svendsen, hendes arv efter sin far Niels Andersen i St. Hillerslev 
Tingbog 1682 omtales Maren Christensdts bror Peder Christensen i Hillerslev, han har på hendes vegne ladet boet efter Jens Mikkelsen vurdere, tilstede er hendes børn og stedbørn 
med deres værger og formyndere.  
Lars og Jens Nielsen af st. Hillerslev forlangte på deres s l. søsters børn vegne ( 1. ægteskab), mødrenearv.  
Den 1. kones børn er Jens Jensen, p.t. i kongens tjeneste, Mikkel Jensen og Karen Jensdt. 
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1683 fremstilles Karen Jensdt., Jens Mikkelsens dt. af Hillerslev, som udlagde til det barn hun havde med sig, Jens Jensens søn, unge Jens Jensen i Brund 
1684 lod Bertel Jensen i Hillerslev syne brøstfældighede på den gård  i Hillerslev, Jens Mikkelsen s idst beboede             
 
matr.1688 Bertel Jensen † 1724 46   Tingbog 1671-1684 søn af Jens Christensen~Maren Pedersdt.,Hill.  
      1684; lader han syne brystfældigheden på den  
      gård i Hillerslev, som Jens Mikkelsen sidst  
      beboede.  
Tingbog 1671 Bertel Jensen giver afkald til Niels Bertelsen i Hillers lev, for arv efter sine forældre Jens Christensen og Maren Pedersdt. i Hillerslev Ligeledes giver Else Jensdt. ~ 
Niels Andersen i Kortegård afkald efter s in far Jens Christensen. 
           
matr. 1688c Peder Pedersen 85 U1751.1/116 1738.1/52,1739.1/57,1760/195,  far:Peder Jepsen- grd.7. 
  ~Anne Christensdt.Led † 1729  U1730.1/29 
  |-Christen Pedersen 12 
  |-Anne~Peder Sørensen, ll. Hillerslev 20 
  |-Maren Pedersdt. 23 
  |-Peder Pedersen 26 
  e. Maren Andersdt. 00 Kjelstrup    far Anders Torstenen 
  |-Anne~Anders Thøgersen,Brund 31 1778.1/194 
       og Jens Thomsen Hundborg , Brund-> Malle,Sennels 
 
jordebog.1756 Peder Pedersen 26 her  U1772.1/134,1767.2/178 
  ~Karen Thøgersdt.(1752) † 1790 24  U1785.1/255  far Tø.Nielsen Kjeltoft 
  |-Peder~Dorthe Chris tensdt.Svanborg 52 
  |-Christen~Dorthe Thomasen Brogård 57 
  |-Thøger Pedersen ~Kirstine Voight.  61 
          St. Hillerslev, skoleholder  
  |-Anders Pedersen~Karen M. Bojesdt. 66 
 
U1785 f.322 Peder Pedersen 52 her   hns far opladt.  
  ~Dorthe Christensdt. Svanborg 64 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

176 

Ved folketælling 1787 i St. Hillerslev er ældste Peder Pedersen optegnet som gårdbeboeren. Han og hustruen  Karen Thøgersdt. er begge i 1. ægteskab 
De to sønner Peder Pedersen 35 år og ugift 
Anders Pedersen 20 år bor hos forældrene.  
desuden en tjenestepige Helvig Nielsdt. 18 år gl. 
Ved folketælling 1801, 51fm. .St. Hillerslev~, bor yngste Peder Pedersen og hustru Dorthe Svanborg i gården, med børnene 
|-Peder Pedersen, 12 år 
|-Chisten Pedersen Svanborg, 5 år 
|-Christen Pedersen, 1 år 
|-Karen Pedersdt., 10 år 
desuden en tjenestepige Anne Marie, 16 år 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 37, gården matr. no 23 
1802 skøde Peder Pedersen, Kappelgård, sælger Marcussen til  Ullerupgård 
anm.  do, skal have købt af kbmd. Jens Larsen i Thisted, hk. 0.0.2.2., efter utinglæst skøde, hk. 0.0.2.2., parcel no 13 fra Christen Pedersens gård 
1823  testamente oprettet af Peder Pedersen Kappelgård og hustru Dorthe Katrine Christensdt., læst som adkomst for søn Peder Pedersen 
 gården hk. 4.6.3.0., ny no 23 hk 6.1.1.1.¾ med tiende af gl. hk. 4.6.3.0, bm. for så vidt et gl. hartkornsbeløb af hk. 3.6.3.1. 
1823 selvejer  Peder Pedersen Kappelgård † 1854 
  ~Else Mikkelsdt. † 1869 01    far Mikkel Larsen 
Folketælling, St. Hillerslev 1834. Kappelgård 
Peder Pedersen, 45 år, gårdmand 
~Else Mikkelsdt., 33 år 
|-Peder Pedersen, 5 år 
|-Mikkel Pedersen, 4 år 
|-Dorthe Katrine Pedersdt., 1 år 
Søren Sørensen Frost, 21 år, tjenestefolk 
Søren Christian Madsen, 17 år, do 
Margrethe Jensdt., 26 år, do 
folketælling 1845, Kjelstrup by, “Kappelgård” 
Peder Pedersen gårdmand 90 her 
~Else Mikkelsdt. 01 
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|-Peder Pedersen 29 her 
|-Dorthe Pedersdt. 33 her 
|-Anne Pedersdt. 36 her 
Peder Christian Nielsen, tjenestekarl 20 Tved 
 
1854 skøde Peder Pedersen, fra Peder Pedersen til søn, med aftægt til Peder Pedersen og hustru 
folketælling, Kappelgård 1860, Hillerslev Hav reland 
Peder Pedersen 31 år, gårdmand 
~Anne Marie Thomsen 26 år, født i Tved 
Thomas Larsen, 7 år, født i sognet, plejesøn 
Else Mikkelsdt. 60 år, enke født i sognet, mandens mor.  
Jens Nielsen, 25 år, født i sognet, tjenestekarl 
Anders Christian Christensen, 17 år, do, do 
Sidsel Marie Christensen 17 år, født i sognet, tjenestepige 
fortsat fol. 518 
1863 afkald til do. fra Niels  Larsen Hedegård af Hov for sin hustru Anne Pederssdt. 
Folketælling 1880 Hillerslev, en gård 
Peder Pedersen Kappelgård, 50 år, født i sognet 
~Anne Marie Thomsen, 45 år, født i Tved 
|-Else Pedersen Kappel, 18 år, født i sognet 
|-Peder Pedersen Kappel, 17 år 
|-Thomas Pedersen Kappel, 9 år 
|-Anne Marie Pedersen Kappel, 5 år 
Poul Jensen22 år, født i Stagstrup, tjenestekarl 
Folketælling St. Hillerslev 1890, Kappelgård 
Peder Pedersen Kappelgård, 60 år, født i Hillerslev, gårdejer 
Ãnne Marie Thomsen, 55 år, født i Tved 
|-Else Pedersen Kappel, 28 år, ugift, født i Hillerslev 
|-Anne Pedersen Kappel, 15 år, født  i Hillerslev 
|-Peder Pedersen Kappel,27 år, ugift, født i Hillerslev, medhjælper 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

178 

|-Thomas Pedersen Kappel, 19 år, født i Hillerslev, medhjælper 
Marie Gregersen, 7 år, født i Hillerslev, plejebarn 
 
Realregister 1846-1970 fol. 150 matr. 23 St. Hillerslev hk 6.1.1.1¾ 
 
1903 skøde Peder Pedersen Kappel, samme ejendom ( 23b frasælges) 
1919 skøde do., 28g 0.0.2.½ ( 23c frasælges  
1919 skøde do., 1g hk 0.0.2.1., 18i 0.0.3.¼, - fra Niels Rask 
1929 skøde do., ½ af 1i 1¾ album 
Folketælling Hillerslev 1921 - matr. 23, landbrug 
P. Pedersen Kappelgård, født 1862 i Hillerslev 
~Johanne Marie Pedersen, født 1874 i Villerslev 
|-Marianne Saolmonsen, født 1897 i Hillerslev 
|-P. Pedersen Kappelgård, født 1904 i Hillerslev 
|-Anne Marie Pedersen, født 1905 i Hillerslev  
|-Kristine Pedersen, født 1906 i Hillerslev 
|-Luise Pedersen Kappelgård, født 1910 i Hillerslev 
|-Anna Pedersen Kappelgård, født 1914 i Hillerslev 
|-Johannes Pedersen Kappelgård, født 1914 i Hillerslev 
|-Ester P. Kappelgård, født 1916 i Hillerslev 
Thomas Laursen, født 1900 i Fabrjerg, tyende 
 
1941 skøde Peder Pedersen Kappelgård, statshusmand, 23a, 28g, 1g, 18i, 41a 0.2.0.2½, ½ af 2’l indlagt under 23a,  
“DANSKE LANMÆND OG DERES INDSATS”: 
Kappelgård, Peder Pedersen, grd. St. Hillerslev, født 5. august 1904 i Hillers lev, søn af gdr. Peder Pedersen Kappelgård. Gift med Ingeborg Kappelgård født Krogh 18. juli 1908 i 
Skovsted. Gårdens navn er “Kappelgård”, den har været i slægtens eje i mindst 200 år. Stuehuset blev ombygget i 1925 og 1935. Kappelgård overtog gården i 1941, der er opdyrket 
85 tdr. land Ejendomsskyld kr. 54000, grundskyld kr. 40300. Besætningen var ved overtagelsen 8 heste, 15 køer, 40 ungkvæg, 10 svin og 4 får, den er nu 8 heste, 15 køer, 40 
ungkvæg, 75 svin og 4 får. Kappelgård er uddannet ved landbruget. Har været på Borris Landbrugsskole 1922-23. 
 skøde do. 6p Kåstrup 0.1.1.½ 
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1967 skøde Peder Pedersen Kappelgård, søn, 23a 5.7.0.0., 41a, 6p 
1970 skøde do., no 79 0.3.3.2½ 
 
St. Hillerslev gl. matr ikel no 24 hk. 4.1.3.0., en tid ejet af Ullerupgård, ny matrikel no 24a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 6.4., udlagt fra Mariager Kloster til Peder Madsen i Thisted, bruger Jens Christensen og Jens Bertelsen 
matrikel 1664, hartkorn 6.4., ejer Peder Madsen i Thisted, bruger Peder Nielsen og Niels Balsen (Bertelsen) 
1682, jordebog Todbøl, no 24 hartkorn 4.1.3.0., bruger Peder Nielsen og og Niels Bertelsen - nu Peder Nielsen og Bertel Mogensen, er købt af Istr. v. Holsted 1655.  
matr ikel 1688 no 24 hartkorn 4.1.3.0., ejer Asessor Føns, bruger Peder Nielsen og Niels Bertelsen 
matrikel 1688b ejer Envold Nielsen, bruger Niels Pedersen og Bertel Vognsen (Mogensen) 
matrikel 1688c, samme ejer og brugere 
Ejendommen skifter ejer og noteres 1778 som strøgods.  
Strøgods 1778, no 24, bruger Anders Christensen Tang ( + 0.2.3.2. no 38) 
hartkornsspecif ikation 1789, hartkorn 4.4.2.2., ejer Hillers lev skole, bruger Anders Tange 
1797 taksationsforretning lodsejer  Madame Winther, bruger Anders Tange 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 4.4.3.2., ny matrikel no 24 artkorn 6.2.1.¾ ejer og bruger Niels Rødbros enke 
 
matr.1661 Jens Bertelsen 
 
og  Jens Christensen   Tingbog 1671 ff 
  ~Maren Pedersdt.*  |-Else Jensdt. 
  |-Bertel Jensen, St. Hill. 
  |-Maren Jensdt.~Mikkel Jacobsen, Brund 
Tingbog 1671 Else Jensdt., født i Hillers lev beder Niels Andersen i Kortegård om at være hendes formynder og give afkald til Inger Pedersdt. sl. Peder Andersen Hoves, St. Hill 
arv efter forældre. 
Bertel Jensen, Jens Christensens søn gav afkald til Niels Bertelsen for arv e. forældre 
Maren Jensdt.~Mikkel Jacobsen i Brund gav afkald til Peder Nielsen Kortegård af Hill., arv efter forældre 
(*denne Maren Pedersdt.: 1667 15.10. Jens Pedersen og Maren Pedersdt., søskende, laver kontrakt om arv - hun nævnes som dt. af Peder Bertelsen  / Anne Christensdt. 
 
matr.1664 ½ Peder Nielsen 
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matr.1664 ½ Niels Bertelsen   Tingbog 1671-1675 
?  ~dt. af Jens Christensen ?, s iden dennes børn giver afkald til ham 
Tingbog 1671: Niels Bertelsen og Niels Pedersen Vert på sin svigermors vegne Inger Pedersdt., s l. Peder Andersen Hove hendes vegne får afkald fra Anne Bertelsdt. ~Peder Nielsen 
i Hillerslev for arv efter hendes forældre Bertel Andersen og Karen Vognsdt. i Hillers lev. Bertel Jensen, Jens Christensens søn gav Niels Bertelsen afkald for arv efter hans forældre 
Jens Christensen og Maren Pedersdt. i Hillers lev, Else Jensdt. (Jens Christensens dt.) gav afkald v. Niels  Andersen i Kortegård, på arv efter sine forældre til Niels Pedersen Vert på 
hans svigermors vegne. - Skiftebrev 1662 
Tingbog 1675 omtales Niels Bertelsen som frænde (familie) : Unge Christen Ibsen i St. Hill. tilbyder Lars Jensen, Vogn Bertelsen, Niels Bertelsen og Niels Jensen, alle i Hillerslev en 
arv som Anne Jensdt. født i Hillerslev har arvet efter sine sl. forældre Jens Christensen og Maren Pedersdt. og som sl. Anders Bertelsen havde haft under hånd Christen Ibsen tilbyder 
nu hendes frænder arven, da hun er skrøbelig og ikke kan fortjene sit brød, imod at de kvittere for arven Frænderne begærer at Niels Bertelsen modtager arven. 
 
matr.1688b Niels Pedersen   Tingbog 1671-74 
  
matr.1688b Bertel Vognsen 56  U1721.1/9 Tingbog 1689-1694 
  e. Maren Olesdt. 53 Hillerslev  
  |-Anne Bertelsdt. 85 
  |-Maren Bertelsdt. 89 
  |-Anne Bertelsdt. 95 
 
ad 1778 Anders Christensen Tange,†1803 54 HH1803/723 U1799.4/264  
  ~Ingeborg Jensdt. Gundgård  HH1800/511 
  |-Christen Andersen Tange, Brund,  77 
         ~Maren Pedersdt. Oddershede 
  |-Jens Andersen 79 
  |-Peder Andersen 80 
  kuratorer v. skiftet Villum Nedergård i Hillerslev og Christen Nedergård til Momtoft.  
Ved folketælling 1787, St. Hillerslev gårdmænd, 7. familie bor ovennævnte familie i gården, herudover 
Else Christensdt., der er 28 år, ugift og skrædder og opholder sig i gården 
2 tjenestefolk Maren Christensdt. 23 år og  Peder Larsen 15 år 
Ved Folketællingen 1801, St. Hillerslev, 10 familie, 
bor Anders Tange (Tunge) som enkemand med sønnerne 
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Christen og Peder,  
desuden 2 tjenestepiger, Ellen Christensdt., 48 år og ugift og Anne Poulsdt., 22 år 
Ejerliste gården Dalgård - skøde og panteregister 1823-46, fol. 9 
1799 skøde Anders Christensen Tange, hk. 4.4.2.2. - fra Hillers lev/Hundborg Herreders auktionsret. 
 
1803  adk Christen, Jens og Peder Andersen, iflg. skifte efter Anders Christensen Tange, bl.a. gården efter ovenn. auktionsskøde er overdraget  arvingerne  
 
1816 skøde  Peder Andersen Tange, fra bror Jens og Christen Andersen Tange  2/3 af gården Dalgård, hk. 4.4.2.2. 
 
1832 skøde Niels Jensen Rødbros enke Maren Nielsdt., gården Dalgård, hk. 4.4.2.2., fra Peder Andersen Tange ( nyt hk. 6.2.1.¾ - solgt 3.1.0.1½ fol. 3o7 
Folketælling St. Hillerslev 1834 
Maren Nielsdt., enke, 62 år, gårdkone 
Jens Rødbro, 35 år, inderste 
~Karen Andersdt., 28 år 
Christen Andersen, 27 år, ug. tjenestekarl 
Peder Pedersen, 16 år tjenestedreng 
 
1850 adk Jens Nielsen Rødbro, if lg. attest fra skifteretten, boet efter Maren Nielsdt. gårdens hk. 3.1.0.2., ny matr. nr. 24a  
folketælling 1845 Hillerslev, en gård 
Jens Rødbro, gårdmand 99 Arup 
~Karen Andersdt. Oddershede 05 i sognet 
Amalie Pedersen, i datters sted 37 Livø 
Maren Nielsdt., mandens mor 72 Vesløs 
Kirstine Marie Christensdt., væverske 15 i sognet 
Ved folketæling St. Hillerslev udmark 1860 bor parret med en plejedt. Eline Kirstine Didriksen 17 år født i Thisted 
 
1865 skøde Niels Kortegård Bojesen, gården 24a, hk. 3.1.0.1, sælger Jens Nielsen Rødbro med aftægt til sælger og hustru Karen A. Oddershede.  
 
1871 skøde Niels Jacobsen, mageskifteskøde no 24a, hk. 2.7.2.2¾ 24e og  frasolgt) 
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1873 skøde Christen Pedersen Gade, samme gård 
 
1874 skøde Anders Madsen (Moustsen?) Ramsgård, gården 24a, hk, 2.7.2.2¾ med aftægt ( 24b og 24 H frasolgt 
 
1881 skøde Christen Christensen Vilsbøl, no 24a hk. 2.7.0.2½ 
Folketælling, Hillerslev 1880, en gård 
Christen Christensen Vilsbøl, 27 år, født i V. Vandet, gårdejer 
~Johanne Knakkergård Bak, 27 år, født i V. Vandet 
|-Peder Bak Vilsbøl, 3 år, født i Vandet 
|-Dorthe Kirk Vilsbøl, 1 år, født i sognet 
Karen Oddershede. 74 år, enke, født i sognet, aftægt 
Peder Christian Jensen, 25 år, født i V. Vandet, tjenestekarl 
 
1882 skøde Peder Bisgård Jensen, samme ejendom, 24a 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Peder Bisgård Jensen, 49 år, enke, født i Sennels, gårdejer 
|-Jens Bisgård 8 år, født i Sennels 
|-Christian Bisgård, 5 år, født i Hillerslev 
Niels Christian Andersen, 27 år, ugift, tjenestekarl 
Anne Pedersen Jespersen, 44 år, ugift, født i Thisted, husbestyrerinde 
 
Realregister 1846-1970 fol. 151, matr. 24a St. Hillers lev 
 
1891 skøde S. Pedersen, slagtermester, samme ejendom, mageskifteskøde 
 
1892 skøde Søren Chr. Christensen, samme ejendom 
 
1898 skøde Niels Christian Vestergård Pedersen, samme ejendom 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 24a 
Niels Christian Verstergård Pedersen, født 1900 i Hillerslev, gårdmand 
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~Nielsine Katrine Pedersen, født 1880 i Hillerslev 
|-Agnes Vestergård Pedersen, født 1902 i Hillerslev 
|-Astrid Vestergård Pedersen, født 1908 i Hillerslev 
|-Olga Vestergård Pedersen, født 1913 i Hillerslev 
|-Ragnhild Vestergård Pedersen, født 1914 i Hillerslev. 
1939 adk Niels ine Katrine Vestergård Pedersen, født Jensen, enken 24a + Kåstrup reg. fol. 158 
 
1939 skøde Oluf Martinus Nielsen, 24a + Kåstrup 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Nielsen, Oluf Martinus, gdr. Hillerslev, født 9. januar 1901 i Thisted, søn af landmand Jens Chr. Nielsen. Gift med Asta Nielsen, født Vestergård 25. februar 1908 i Hillers lev, datter 
af gdr. Niels Chr. Vestergård. Gårdens navn er “Dalsgård”, den har været i slægtens eje siden 1898 og blev ombygget 1905. Nielsen overtog gården 1939, der er opdyrket 23 tdr. 
land. Eejendomsskyld kr. 21800, grundskyld kr. 13100. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 11 køer, 5 ungkvæg og 4 svin, den er nu 2 heste, 10 køer, 13 ungkvæg og 40 svin. 
Nielsen er uddannet ved landbruget. 
 
1967 skøde Elin Birketoft, fru, 24a 
 
1968 skøde Ejnar Søndergård, 24a, 24p 2¾ album 
( fra ejendommen sælges 24i, 24’l, vej,- 24n 1.1.3.1¼ overført Skinnerup 
1969 udgjorde ejendommen: 24a 1.0.2.2. (underlagt 24c,24’l, 24m) 
 
Gård i St. Hillerslev, matrikel no 24b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 307 ( nyt register fol. 153 
 
1844 skøde Anders Christensen Krog, no 24b, hk. 3.1.0.1¾ fra Maren Nielsdt., enke efter Niels Jensen Rødbro i Dalgård 
Folketælling Sr. Hillerslev 1845, en gård 
Anders Christensen Krog, 44 år, født i sognet, gårdmand 
~Bodil Pedersdt., 37 år, født i Skinnerup 
|-Christen Andersen 11 år, født i Skinnerup 
|-Marianne Andersdt., 5 år, født i Skinnerup 
|-Johanne Andersdt., 2 år, født i Skinnerup 
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Folketælling St. Hillerslev 1860, en gård 
Anders Christensen Krog, 60 år, født i sognet, gårdmand 
~Bodil Pedersdt., 53 år, født i Skinnerup 
|-Christen Andersen, 26 år, født i sognet ( se dog folket. 1845) 
|-Marianne Andersen, 21 år 
|-Johanne Andersen, 17 år 
|-Anne Andersen, 14 år 
skøde og panteregister fol. 326 - fra fol. 3o7: 
 
1865 skøde Christen Andersen, gården 24b hk. 2.2.1.1.,24d 0.1.1.1½ fra sin far Anders Christensen Krog( 24g soslgt) 
1870 afkald fra Christen Andersen, Marianne Andersen og Jens Peter Mikkelsen på Johanne Jensdts. vegne. arv efter forældre Anders Christensen Krog og Bodil Pedersdt. 
Folketælling 1880, Hillerslev 
Christen Andersen, 45 år, født i Skinnerup, gårdejer 
~Bente Katrine Nielsen, Nørby, 39 år, født i sognet 
|-Bodil Marie Christensen 14 år, født i sognet 
|-Ingeborg Kirstine Christensen, 12 år 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Christen Andersen Smed, 55 år, født i Skinnerup, gårdejer 
~Bente Katrine Nielsen Nørby, 49 år, født i Hillerslev 
|-Ingeborg Kirstine Christensen, 21 år, født i Hillerslev 
|-Andrea Margrethe Christensen, 8 år født i Hillerslev 
|-Birgitte Katrine Christensen, 6 år, født i Hillerslev 
 
Realregister 1846-1970 fol. 152 ( gl. reg. fol. 326), matr. 24b, 24d St. Hillerslev -Sønde rgård 
 
1910 skøde Jens Christian Andersen, samme ejendom med aftægt til sælger og hustru Bente Katrine 
1926 skøde do. 5’ hk 0.0.2.1. - Christen Nielsen 
1919 skøde do., nu Jens Søndergård Andersen,  25n 2¾ album- se også 24a 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 24b 
Jens Christian Andersen, født 1878 i Thisted Landsogn, kom til sognet 1909, gårdmand 
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~Margrethe Andersen, født 1880 i Hillerslev 
|-Christian Søndergård Andersen, født 1911 i Hillerslev 
|-Ejnar Christian Søndergård Andersen, født 1913 i Hillerslev 
|-Aksel Søndergård  Andersen, født 1913 i Hillerslev 
Christian Andersen, født 1834 i Skinnerup, aftægtsmand 
Anders Alfred Mikelsen, født 1906 i Skårup, Sjørring, tyende 
Anna Herta Olivia Simonsen, født 1905 i Thisted, tyende 
“DANSKE lANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Andersen, Jens Chr., gdr. Hillerslev, født 18 januar 1878 i Thisted Landsogn. Søn af landmand Chr. Søndergård Andersen. Gift med Andrea Andersen, født Christensen, født 5. juni 
1880, datter af landmand Chr.Andersen. Gårdens navn er “Sønderård”, den er ombygget 1913. Gården har været i s lægtens eje i ca. 100 år. Andersen overtog gården i 1910, og der 
var dengang opdyrket 27tdr. land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld kr. 30300, grundskyld kr. 21700. Besætningen var ved oertagelsen 2 heste, 6 køer, 10 ungkvæg og 4 
svin, den er nu 4 heste, 10 køer, 16 ungkvæg og 40 svin og 3 får. Andersen er uddannet ved landbruget, er i bestyrelsen for brugsforeningen. 
 
1946 skøde Ejnar Christian Søndergård,  24d,24b, 5’l, 25n- se også 24a 
1968 skøde do., 13’l, Skinnerup 0.0.1.¾ fra Jens Kirk 
1968 skøde do., 24n, 1.1.3.1¼ - fra Elin Birketoft (født Kirk) 
1970 skøde do., 80,0.1.3.1½ - jordfordeling 
(5’l, 25n underlagt 24b- 24o 0.6.1.2½ overført Skinnerup 1969 - 1969 udgør 24b 1.2.2.2½. 
 
St. Hillerslev marikel no 24c 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 153, matr. 24c, hartkorn 0.4.0.¾ 
 
1872 skøde Anders Stentoft Vilsbøl, 24 c med bygninger - fra Anders Krog 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Anders Stentoft Vilsbøl, 38 år, født i V. Vandet, husejer 
~Gertrud Larsen, 42 år, født i Vang 
Parret er ligeledes på folketælling 1890 
 
1901 skøde Peder Jensen, samme ejendom 
1903 skifte Peder Jensens hustru Nikoline Rasmussen 
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1907 skøde Mads Dahl Jensen, samme ejendom - se matr.24e 
1922 adk Karoline Marie født Sørensen,enken, eflg. skifte, 24c 
 
1926 skøde Carl M. Jensen, søn, samme ejendom + 24e 0.1.1.1¼, 5h Brund 0.0.3.2., 10bb Kåstrup 1 alb. 
 
1950 skøde Jesper Jens Østergård, vognmand 
 
1950 skøde Christen S. J. Østergård 
 
1959 skøde Henry Pedersen, 24c, 24e, 20bb 
 
1961 skøde Elin Birketoft, samme ejendom 
 
1968 skøde Jens Kirk, (i Skinnerup) 24c, 24e.  
(24m 0.0.2.2½ frasolgt - 24e udgår af matr. 1969) 
 
St. Hillerslev, matrikel 24e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 391- nyt register fol. 155  
 
1871 skøde Christen Bojesen, matr. 24e, hartkorn 0.1.1.1¼, sælger Niels Kortegård Bojesen 
 
1877 skøde Jens Christian Andersen, no 24e med bygninger, mageskifteskøde fra Christen Bojesen 
1879 skifte efter Jens Christian Andersens hustru Inger Marie Jensen, læst som sikkerhed i 24e.  
Folketælling 1880, Hillerslev, et hus 
Jens Christian Andersen,52 år, født i Sønderhå, husejer 
~Maren Kirstine Pedersen, 34 år, født i Hvidbjerg 
|-Christian Jensen, 13 år, født i Snedsted 
|-Petrea Kristiane Christensen, 2 år, født i Thisted 
|-Jens Hove Jensen, under 1 år, født her i sognet 
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Mette Kirstine Pedersen, 85 år, enke, født i Villerslev, forsørges af husejeren 
Folketælling Sst. Hillerslev 1890, et hus 
Jens Christian Andersen, 62 år, født i Sønderhå, husejer 
~Maren Kirstine Pedersen, 44 år, født i Hvidbjerg 
|-Petrea Kristiane Christensen, 12 år, født i Thisted 
|-Jens Hov e Jensen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Otto Jensen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Inger Marie Jensen, 5 år, født i Hillerslev 
|-Søren Andersen Jensen, 2 år, født i Hillerslev 
Inger Marie Larsen, 1 år, født i Hillerslev, 1 år  
 
Realregister 1846-1970 fol. 155, matr. 24e hk. 0.1.1.1¼ med bygninger 
 
1895 skøde Mads Dahl Jensen, samme ejendom - se også matr. 24c 
1896 skøde do., 5h i Brund 0.1.3.1½ - fra Kristine Christensen Kjær 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 24e 
Mads Dahl Jensen, født 1859 i Hillerslev, husmand 
~Karoline Marie Jensen, født 1875 i Hillerslev 
|-Carl Marirnus Jensen, født 1899 i Hillerslev 
|-Dorthe Marie Jensby Jensen, født 1901 i Hillerslev 
|-Else Larsine Kirstine Jensen, født 1903 i Hillerslev 
|-Lars Cchristian Jensen, født 1908 iHillerslev 
|-Marie Jensen, født 1910 i Hillerslev 
|-Hjalmar Otto Christian Jensen, født 1912 i Hillerslev 
1922 adk Karoline Marie født Sørensen, 24e, 5 h. if lg. skifte 
 
1926 skøde Carl M. Jensen, (søn) samme ejendom 
(5k 0.0.3.2½ frasolgt - resten overføres til 24c 
 
St. Hillerslev, matrikel no 24f 
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Ejerliste realregister 1846-1970 fol. 156, no 24f hartkorn 1 album 
 
1897 skøde Peder Christian Jensen Sunesen i Kåstrup, parcel 24f 
1884 skøde do., 12’l 2¾ album 
 
1931 skøde Anders Sunesen, 24f, 12’l + 8s 2 album 
 
1944 skøde Harald Chr. S. Grønkjær, 8s,12’l, 24f. se videre Kåstrup reg. fol. 218 
 
1952 skøde Anders Poulsen, 8s 12’l underlagt 8s.  
nyt tingbogsblad 12ac Kåstrup 
 
Hus i St. Hillerslev, matrikel no 24g 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 157 
oprindelse: 24a 
 
1875 skøde Thomas Christian Pedersen, lod matrikel no 24g hartkorn 0.1.1.1½ - fra Christen Andersen - skal bebygges- se også 14g 
Folketælling 1880, Hillerslev 
Thomas Christian Pedersen, 62 år gl. født i Thisted 
~Anne Marie Larsen, 57 år, født i Klitmøller 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Thomas Pedersen, 72 år, født i Thisted 
~Ãnne Marie Larsen, 64 år, født i V. Vandet 
se også matrikel 14g 
1908 adk. Anne Marie født Larsen, enke enke efter Thomas C. Pedersen og Annette Clausen født Thomsen, enke efter Peder Clausen, if lg. skifte 
 
1908 skøde  Edvard Clausen,  søn 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 24g 
Edvard Clausen, født 1880 i Erslev, Mors, ankom 1899 fra Ørding, husmand 
Ãnine Clausen, født 1883 i Tilsted, ankom 1903 fra Tingstrup 
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Sigrid Clausen, født 1911 i Århus, ankom 1911 derfra - plejebarn 
 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Klausen, Edvard, landmand, Hillers lev, født 10. juli 1880 i Ers lev, Mors, søn af landmand Peder Klausen. Gift med Anine Jensen, født Laursen, født 8. november 1883 i Tilsted, 
datter af arbejdsmand Jens P. Laursen. Gården har været i slægtens eje i ca. 120 år og blev bebygget 1908. Klausen overtog gården 1906, der var da opdyrket 5½ tdr. land mod nu 10 
tdr. land. Eeeeeejendomsskyld kr. 10000, grundskyld kr. 5000. Besætningen var ved overtagelsen 1 ko og 1 ungkvæg, den er nu 2 heste, 5 køer, 5 ungkvæg og 20 svin. Klausen er 
uddannet ved landbruget. Har været i bestyrelsen for Venstres Vælgerforening. 
 
1945 skøde Carl Christian Clausen, 24g, 40b ½ album, 68 ¼ album (40b indlægges under 24g1956 
nyt tingbogsbl. 24g 
 
St. Hillerslev, matrikel no 24’l “Vesterled” 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 301, hartkorn 1.0.2.1¼/ 7ha 8195m² 
 
1932 skøde Oluf Christensen, - fra Chr. Vestergård Pedersen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”:  
Kristensen, Oluf, gdr. Skinnerup pr. Thisted, født 24. september 1909 i Hunstrup, søn af gdr. Karl Chr. Kristensen. Gift med Olga Kristensen, født Vesterård Pedersen 4. septembrer 
1910 i Hillerslev, datter af gdr. Niels Chr. Vestergård Pedersen. Gårdens navn er “Vesterled”, opført 1932, til hvilken tid Kristensen overtog den. Der var dengang opdyrket 14 tdr. 
land, det samme som nu. Ejendomsskyld kr. 15000, grundskyld kr. 8800. Besætningen er nu 2 heste, 8 køer, 6 ungkvæg og 20 svin. Kristensen er uddannet ved landbruget og har 
været på Vestbirk Højskole 1930-1931. 
nyt tingbogsblad 1973, 24’l 
 
Lille Kjeltoft i St. Hillerslev, gl. matr ikel no 17, ny matrikel. no 25 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5 td. 2½ skp., ejer Ørum udlagt til Jacob Madsens arvinger, bruger Niels Kjeltoft. 
matr ikel 1664, hartkorn 5.1.1.1., ejer Ejler Jacobsen af Ørum gods, bruger Niels Pedersen   
matr ikel 1688 no 17, hartkorn 1.1.2.1., ejer Ejler Jacobsen og medarvinger, bruger Jens Pedersen i Kjeltoft. 
matr ikel 1688b no 17 hartkorn 1.1.2.1. ejer Envold Nielsen, bruger Frands Jensen 
matrikel 1688c no 17 hartkorn 1.1.2.1., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Frants Jensen 
jordebog 1756, Nr. Ullerupgård, hartkorn 1.1.2.1., bruger Niels Mikkelsen 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, gl. matr. no 17, bruges af Boer Nielsen, hartkorn 1.1.2.1. 
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hartkornsspecif ikation 1789 no 10, hartkorn 1.1.2.1., ejer Ullerupgård, bruger Boer Nielsen 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 2.4.2.5/6, ny matrikel no 25, hartkorn 2.1.0.2½, ejer og bruger Niels Boesen 
 
matr.1664 Niels Pedersen Kjeltoft   Tingbog 1689-1692 
 
matr.1688 Jens Pedersen 41  Tingog 1667 
  ~Maren Christensdt. Rær  Tingbog 1670, tingsvidne af 1662 ang. Jens Pedersens sl. hustru Maren Christensdt., 
                        dt. af  Chr. Christensen og Dorthe Pedersdt. 
Tingbog 1667, hvor Jens Pedersen giver afkald på s in mors vegne Anne Christensdt. arv e. Mikkel Christensen i Sennels,  1667 barnløs  Anne Christensdt. er sandsynligvis søster til 
Mikkel Christensen. (MC, søn af Christen Ibsen i Nørgård, Sennels. Samme år indgår Jens Pedersen St. Hillerslev en kontrakt med sin søster Maren Pedersdt. født i St. Hillers lev om 
arv efter hendes far Peder Balsen som boede og døde i Hillers lev, om den arv hun kan tilfalde efter moderen Anne Christensdt.* v. dennes død. 
1668 får Jens Pedersen i St. Hillerslev, Kjeltoft, afkald for arv e. sin sl. hustru (navnet forsvundet)  
Arvinger der giver afkald 1668- hans børn?: 
  Sidsel Jensdt.~Christen Larsen i Sønderup,Himmersyssel.   
  Johanne Jensdt.~Christen Mikkelsen, Hillers lev 
  Karen Jensdt., søster til Johanne 
  Søren Jensen, død i Hillerslev, hans børn 
        |-Jens Sørensen 
        |-Thomas Sørensen 
        |-Dorthe Sørensdt. 
  Jens Mikkelsen giver afkald på børnenes vegne. 
* Jens Pedersens mor Anne Christensdt. var datter af Christen Jepsen i Nørgård i Sennels. nævnt tingbog1667 - se ved Jep Christensen i St. Hillerslev. 
 
matr.1688b Frants Jensen † 1750 67 
  ~Inger Nielsdt. † 1752 65 
 
bor her? Mikkel Christensen = Mikkel Christensen Bødker? se under Brogård (Engbjerggård, Kjelstrup ny matr. 14a) 
  ~Maren Frantsdt. 98 her 
 
1756 jordeb. Niels Mikkelsen, hk. 1.1.2.1 afstået hk. 0.6., rest 0.3.2.1. 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

191 

U1770 f.220 Niels Mikkelsen 24 her U1787.1/270   hidtil har haft i fæste,nu afstået 6 skp. nu hk. 
0.3.2.1. e.Johanne Poulsdt.Foged 39 
 |-Anne Nielsdt.~Lars Sørensen Konge, ophold i Kielshus, Kjelstrup 
 |-Inger Marie Nielsdt.  63 
 |-Maren Kirstine 71 
 |-Mikkel Nielsen 82 
ved folketælling 1787, husfolk i St. Hillerslev, bor Johanne Poulsdt. (dog kl. Frendsdt.), som enk e og almisselem i et hus 
med børnene Inger Marie Nielsdt., nu 24 år, ug. og krøbling og sønnen Mikkel Nielsen 5 år.  
v. folketælling 1801, St. Hillerslev, 57. fm. bor hun som ussel almisselem i huset med datteren Maren Kirstine Nielsdt. 
 
U1772 f.236 Boer Nielsen 30 ll.Hillers lev U1795.4/139 Niels Mikkelsens enke    
0.3.2.1. ~Dorthe Pedersdt. 40 Brund  U1778.1/197,1757.2/180  far P.Christensen Vandet 
ps. bemærk at Boer Nielsen både 1778 og 1789 står for hk. 1.1.2.1, og derfor må have fået tillagt de før omtalte 6 skp., bemærk også at fæstebrevet lyder på forrige fæster Niels 
Mikkelsens enke, men  Niels Mikkelsen døde først 1787, - er fæstebrevet udstedt senere og tilbagedateret ? 
Ved folketælling 1787 bor parret på stedet med en søn 
  |-Niels Boersen,16 år gl.  
Ligeledes v. folket. 1801, St. Hillerslev, 24 fm., bonde og gårdbeboer 
~Dorthe Pedersdt. 
|-Niels Boersen, 30 år, ugift 
desuden en tjenestepige Mette Pedersdt., 15 år 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 15 
anmærkning: Boer Nielsen skal have købt af Marcussen 1802, hk. 1.1.2.1. 
1789 skøde Boer Nielsen, 3 skp., fra Peder Jensby, fra fol. 16, se fol. 227 
 
1808 skøde Niels Boersen, sin fars iboende gård hk. 1.2.2.1 m. tiender og Niels Tanges toft og 2 skifter 0.2.2.2., en ager på Hillerslev mark 0.2.0.0., et stk. af Jens Kielsgårds 
gård 0.2.0.0., et stk. jord på Hillers lev mark 0.3.0.0.., et do og 2 skifter 0.4.2.2, ialt hk. 2.7.3.2. 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, en gård 
Niels Boersen, 64 år, gårdmand 
Ãnne Marie Madsdt., 58 år 
|-Dorthe Nielsdt., 24 år 
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|-Maren Nielsdt. 18 år 
Jens Tousgård Nielsen, 14 år, tjenestedreng 
folketælling Hillerslev 1845 en gård 
Niels Boersen, gårdmand 70 her 
~Ãnne Marie Madsdt. 76 i sognet 
|-Dorthe Nielsddt. 10 her 
|-Marie Nielsdt. 17 her 
Lars Pedersen Jensby, tjk. 15 i sognet 
 
1845 skøde Lars Christian Pedersen, en gård hk. 2.3.1.0. og en parcel gl. hk. 0.0.1.2 6/6 matr. no 25, nye hk. 2.1.0.2½, med aftægt-parcellen kommer fra fol. 63 
folketælling 1860 en gård 
Lars Christian Pedersen, 46 år, født i sognet, gårdmand 
~Maren Nielsdt., 43 år, født i sognet 
Anne Marie Madsdt., 84 år, enke,født i sognet,  husfaderens svigermor  
Ellen Marie Jensen, 13 år, født i sognet, plejebarn 
1864 udlejn. - tekst tabtgået  
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Lars Christian Pedersen, 64 år, født i sognet, gårdmand 
~Marie Nielsen, 62 år, født i sognet 
Lars Christian Jensen Sunesen, 15 år, plejesøn 
Marianne Jensen, 20 år, født i Kåstrup, tjenestepige 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Marie Nielsen, 72 år, ugift (er dog enke), født i Hillerslev, gårdejer 
Lars Christian Larsen, 25 år, ugift, født i Hillerslev, plejesøn 
Hedvig Kristine Elvia Karoline Jensen, 16 år, født i Thisted 
1886 lejekontrakt til Søren Nielsen Juul på den matr. no 25, St. Hillers lev underliggende kærlod på Ballerum 
nyt register fol. 159 
Realregister 1846-1970 fol. 159, matr. no 25, hk2.1.0.2½ 
1895 skøde Marie Nielsen, enke efter Lars Christian Pedersen, parcel 8m, 0.1.3.2½ + gården 25, iflg. testamente 1849 
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1891 skøde Lars Christian Jensen,  gården 
1897 skøde do., 8m. - ( fra gården sælges 25b,,c,d,e,f,g,h,k,l,n) 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 25a 
Lars Chr. Jensen Sunesen, født 1864 i Hillerslev, landmand 
~Maren Katrine Sunesen, født 1869 i Hillerslev 
|-Dorthe Marie Sunesen, født 1901 i Hillerslev 
|-Jens Sunesen, født 1904 i Hillerslev 
|-Niels Marius Sunesen, født 1907 i Hillerslev 
|-Chr. Hyldgård Sunesen, født 1909 i Hillerslev 
Harald V. Poulsen, født 1904 i Hvidbjerg, ankom til sognet 1919 derfra, logerende, elektrikerlærling, arbejder for fa. Ebbe Pedersen og Dkob, Odense.  
1937 adk Laurits, Dorthe, Andreas, Dorthe Marie, Just, Jens, Niels Marius, Christian Hyldgård Sunesen, iflg. skifte 
 
1937 skøde Niels Marius Sunesen, 8m, 25a,25i,6k 0.0.2.1. (6k till.v. jordfordeling 
1946 skøde do., 4r 0.0.3.¼ 
1958 udgør 25a 0.6.2.¾, 25i 2 album - 1952 overføres 8m ( indeholdende 4r,6k) 
 
Leje af jord med hus, St. Hillerslev (matr. 25) 
Realregister 1846-1970 fol. 236 
1864 kontr. Peder Andersen, et stk. toft (matr. 25) - fra Lars Christian Pedersen ( udl. 1891 
1867 kontr. Villads Jensen på livstid 
1867  do., + husbygning 
1860 leje Peder AndersenTunge, samme 
1867 leje Villads Jensen, samme 
1870 skøde Niels Graversen Nielsen Krog, mageskifteskøde på lejeret til 6ac, 6ad + “toften” Lars Christian Pedersenss ejendom + et jordstykke med husbygning samme sted 
1873 skøde Jens Christian Pedersen, samme lejerettigheder og hus fra Niels Graversen Krog m. fr ibolig til Chr. Graversens enke 
Folketælling1880 Hillerslev, et hus 
Jens Christian Pedersen, 45 år, født i sognet, tømrer 
~Anne Marie Jeppesen, 53 år, født i Nors 
|-Christian Jensen, 10 år, fød i sognet 
Inger Katrine Tannerup, 82 år, enke, født i Bejstrup v. Åbenrå, inderste, fattigunderstøttelse 
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tillægsliste: Peder Jensen, 23 år, født i Nors, tømrer Jens Chr. Oedersens søn- arbejder som snedker ved en maskinfabrikant 
egentlig opholdssted: Skjoldborg. 
 
1896 skøde Dorthe Christensen Sjælland, samme leje og hus 
 
1905 skøde Peder Christian Larsen, samme - fra Dorthe Christensens bo.  
 
St. Hillerslev, matrikel no no 25d m.fl. 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 300, matr. no 11f  hartkorn ¼ album, 13’l, 1½ album, 15d 1.6.1.½ ,eller 10ha 8400m², 32c 1 album, 34b 0.1.0.1½ ell 8320m², 54 0.3.3.2 3ha 
7500m², St. Hillers lev,  no 11 0.0.3.2., 3r 2½ album Ll. Hillerslev (3r under 11 2ha 4960m²) , no 17 af Oddershedeård 0.1.1.1. 4 ha 4420 m² 
 
1932 skøde Martin Jensby Christensen no 11f,13’l,15d,32c,34b,s4 st. Hillerslev, 11 af Ll. Hillers le - fra sin far Jens Jensby Christensen 
1943 skøde do., ½ no 11 fra Jens Chr. Nørgård 
1946 skøde do., no 3r fra Jens Chr. Sunesen 
1970 jordf. do., Oddershedegård no 17 
 
1970 skøde Laurits Jensby Chris tensen, gårdejer, 15d,34,54,11,17 
13’l, 32c, frasolgt 
nyt tingbogsblad 1972, blad 15d 
 
Hus i St. Hillerslev matrikel 25d ( incl. leje af jord på Ballerum) -> 25p 
Realregister 1846-1970 fol. 237, 25d hk. 0.1.2.¾  
1884 lejek. Søren Nielsen Juul, en kærlod på matr. no 25 St. Hillerslev på Ballerum  - fra Lars Christian Pedersen 
et hus på Ballerum folketælling Hillerslev sogn, Ballerum by 1860 
Søren Nielsen, 37 år, født i Hjardemål, daglejer 
~Karoline Marie Larsen, 38 år, født i København 
|-Inger Marie Magdalene Sørensen, 8 år, født i Hjardemål 
|-Else Katrine Ssørensen, 2 år, født her i sognet 
Folketælling 1880 
Søren Nielsen, 55 år, født i Hjardemål, jordbruger 
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~Karoline Marie Larsen, 57 år, født i København 
|-Niels Christian Sørensen, 18 år, født i sognet blikkenslager 
|-Nikoline Sørensen, 15 år,  
 
1886 skøde Niels Christian Sørensen, samme lejeret med husbygning - fra sin far m aftægt til denne og hustru Karoline Marie Larsen 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Niels Christian Sørensen, 29 år, ugift, født i Hillerslev, husejer 
Søren Nielsen, 67 år, født i Hjardemål 
~Karoline Marie Larsen, 68 år, født i København 
 
1918 skøde Petr ine Kristine Lynge på 25d St. Hillers lev - fra Lars Christian Jensen Sunesen 
1920 adk Kasper Chr. Didriksen, iflg vielse 
Folketælling 1921 matr. 25d Ballerum 
Kasper Didrik sen, født 1851 i Hunstrup, landmand 
~Petrine Didriksen, født 1863 på Ballerum 
 
1924 skøde Carl Skårup Hansen, 25d St. Hillerslev, 25c 1½ album og 28b 1 album Kjelstrup 
 
1946 skøde Chr. Peter Mikkelsen, 25d, 25c, 28b 
1954 skøde do., 1d ¾ album, 20d ¼ album, 26c 1¼ album, Kjelstrup - fra Niels Chr. Kjærgård 
 
1956 skøde Chr. Martinus Christensen, 25d, 26c  
25d 0.0.1.2. solgt 1968 - rest 25p 0.1.0.1¾ - nyt tingbogsblad 25p 
 
Eje ndom i St. Hillerslev, ny matrikel no 26a, Grysager 
oprindelse” Grysager jord, det såkaldte Jens (Madsen) Konges toft med hus”( solgt 1800 til præsten) = del af gl. matr. no 10 (se ny matr. 36) 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.3.2.0 og 0.2.1.2., ny matr. no 26a hk. 0.4.1.2¾, ejer og bruger præsten og Lars Mathias Larsen - nu Lars Mathias Larsen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 301 
 
1836 skøde pastor Pedersen og Lars Mathias Larsen, et stk. jord hk. 0.5.2.1.1/3. med reserveret fæsteret for Ole Andersen og hustru 
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1837 skøde Peder Smed, ½ af ovennævnte, med reserv. (A) 
 
1839 skøde Anders Thøgersen, mageskifte med Peder Smed, samme ½(A) 
 
1842 skøde Niels Larsen Kanstrup,. samme ½, m. reservation til Ole Andersen(A)- se også matr. 13a 
 
1866 skifte Karen Skovs hjemmel som enke e. Lars Mathias Larsen ½ ( B) af matr. no 26a st. Hillerslev. hk. 0.4.1.2 - se også matr. 19b 
 
1867 skøde Morten Hansen ½ fra Karen Skov (B) 
1872 auktion do, ½ af 26a, af Niels Larsen Kanstrups( nu hele ejendommen )  
Folketællin Hillerslev 1880, et hus 
Morten Hansen 40 år, født i sognet, husejer 
~Laura Jensen Larsen 37 år, født i sognet 
|-Lars Martinus Hansen 14 år, født i sognet 
|-Christian Hansen 11 år 
|-Martinus Hansen, 3 år 
|-Carl Hansen, 1 år 
 
1882 skøde Lars Christensen, huset 26a, hk. 0.4.1.2¾., et hus i Hillers lev kaldet Grysager og en parcel 6h af Jensbygård 1¼  
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Lars Christensen, 63 år. født i V. Vandet, jordbruger 
~Karen Marie Christensen, 55 år, født i Skyum 
|-Marianne Larsen, 26 år, ugift, født i Hundborg, håndgerning. 
 
1894 skøde Anders Christensen, samme ejndom 
 
1895 skøde Peder Christian Jensen, samme ejendom - mageskifte 
 
1896 skøde Poul Pedersen, samme ejendom  
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1919 skøde Peder Pedersen, søn, 26a, 6h, 39b 0.3.2.2., 
Folketælling Hillerslev 1921 
P. Pedersen, født 1888 i Hillerslev, ugift 
Poul Pedersen, født 1861 i Hillerslev 
~Maren Pedersen, født 1854 i Hillerslev. 
 
1947 skøde Anders Chr. Stentoft Kjær, 6h, 26a, 39b, ½ af 24i 0.1.1.¼ - se Kåstrup 
1965 adk Anne Kjær 
nyt tingbogsblad: 26a  
 
En ejendom i St. Hillerslev, hk. 0.7.1.1 5/6, ny matrikel no 27a 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 1.3.0.2 5/6, ny matr. no 27, hk. 0.7.0.1¾, ejer og bruger Peder Kanstrup og Niels Christian Iversen, ændret til 
gl. hk. 0.7.1.1 5/6, ny no 27a, 0.5.2.2., samme ejere og brugere 
hartkornsekstrakt 1820/39 “under no 27a : 40b ½ album, ejer og bruger Niels Christian Iversen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 56  
 
1804 skøde P. Marcussen, 1 album, købt på auktion efter Cancelliråd Toft 
 
1811 skøde Christen Jacobsen Smed, 1 alb. ( se under ny matr. no 39)  
 
1813 skøde Peder Jensen Kanstrup, hk. 1.3.0.2 5/6- sælger Christen Jacobsen Smed i gl. matr. no 23, ny no 39 ( solgt 0.3.3.1) 
Bor her 1834? 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Peder Kanstrup, 45 år, “ejer af huset” 
~Ãnne Marie Christensdt. 41 år 
|-Christen Pedersen 14 år 
|-Maren Pedersdt. 12 år 
|-Peter Christian Pedersen, 9 år 
|-Søren Pedersen 6 år 
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|-Niels Pedersen 3 år 
 
1832 skøde Niels Christian Iversen, hk. 0.7.1.5/6 ( ny matr. no 27) ( ikke på folket. St. Hillerslev 1834) 
 
1842 skøde Mogens Nielsen, samme ejendom. 
folketælling St. Hillerslev 1845, 48. fm. 1 hus: 
Mogens Nielsen, 47 år, fol. i Vust, husmand og tækker 
~Marie Christensdt., 49 år, fol. i Vust 
|-Maren Oline Mogensen, 16 år, fol. i Klim 
|-Inger Marie Mogensen,  14 år, fol. i Klim 
|-Maren Johanne Mogensen, 10 år fol. i Klim 
|-Else Kirstine Mogensen, 7 år fol. i Klim 
Ved folketælling 1860 bor parret med datteren Maren Johanne og  
et plejebarn Niels Martinus Nielsen 3 år, født i Thisted 
 
1860 skøde Lars Christian Andersen, huset gl hartkorn 0.7.1.5/6, ny matr. no 27a, hk. 0.5.2.2., m. aftægt til sælger og hustru Maren Christrnsen 
folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Lars Christian Andersen, 44 år, enk e, født i Hunstrup. husejer 
|-Dorthe Marie Larsen, 18 år, født i sognet 
|-Niels Larsen 9 år 
Mogens Nielsen 81 år, enke, føst i Vust, husejerens svigerfar 
1875 skøde do, no 4c i St. Hillers lev 2 ¾ alb. - sælger Niels Christian Christensen 
1877 skøde do, lod ( fra fol. 20, tekst tabtgået) 
forts. fol. 504 ( nyt register fol. 163): 
1882 skifte e. Lars Christian Andersens hustru Maren Johanne Mogensen, sikkerhed i aftægt til Mogens Nielsen af 1843, huset 27a 0.5.2.2., 4c 2 ¾ album, og no 68 ¼ album 
1887 adkomst Madsine Katr ine Jensen, Lars Christian Andersens enke, if lg. skifte, samme ejendom 
 
1888 adk. Christen Mikkelsen, if lg. vielsesattest, huset 27a 0.5.2.2., 4c 2¾ album, 58 St. Hillers lev ¼ album 
Folketælling Hillerslev 1890, et hus 
Christian Mikkelsen Vandet, 32 år, født i Hillerslev 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

199 

~Madsine Katrine Jensen, 30 år, født i V. Vandet 
|-Agnes Laurine Mikkelsen, under 1 år, født i Hillerslev 
Mogens Nielsen, 91 år, enke, født i Vust, aftægt 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 27a 
Chr. Mikkelsen Vandet, enke, født 1837 i Hillerslev, landmand 
Marianne Jensen, født 1859 i Hillerslev, husholdersk e 
Realregister 1946-1970 fol. 163, 27a hk 0.5.2.2., 4c hk 2¾ album, 68 album ( div. parceller frasæslges, 27a solgt  1942.  
 
1931 skøde Anne Katrine Larsen, født Jensen, 27a, 4c,4’l af Skovsted, hendes særeje (27e, 27f, 27g, 27h frasælges) 
 
1934 skøde Jens Sunesen, 27a, 4c, 4’l, fogedskøde ( 27a, 4’l af Skovsted, solgt 1942, se nedenfor 
1943 skøde do., 1k af Skovsted. (solgt 1944 - se Skovsted 2v 
fol. 313: matr. 27a hk. 0.3.3.2¼, (27o,p,q,n,t frasælges) 
 
1942 skøde P. Henriksen, 27a St. Hillers lev og 4’l, Skovsted - fra Jens Sunesen 
1944 skøde do., 27n, fra do 
 
1947 skøde Chr. Peter Madsen, landpostbud 27a, 27n 
 
1947 skøde P. Henriksen, slagter, samme ejendom 
 
1952 skøde Niels Andreas Pedersen, 27a, 27q, 27n 
 
1960 skøde Theodor Jensen, 27a,, 27q, 27n 
nyt tingbogsblad 1973, 27a 
 
Hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 27b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 268 ( nyt register fol. 164) 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.3.3.1., nyt matrikel no 27b hartkorn 0.1.2.¾, ejer og bruger Niels Christensen Vang 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 1 alb., ny matrikel no 51, hartkorn 2 alb., ejer og bruger Anders Pedersens enke - nu ejer Niels Christian Vang, bruger Jens Graversen 
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1828 skøde Niels Christensen Vang, sælgeren Peder Jensen Kåstrups hus hk 1 alb. og den til huset ved udflytningen henlagte jordlod, hk. 0.3.3.0. “Niels Christensen Vang har 
solgt husbygningen til Jens Christian Graversen og overdraget ham leje af  1 album* se matr. 51 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Niels Christian Christensen, 42 år,enkemand, husmand 
|-Christiane Nielsdt., 13 år 
|-Anne Christine Nielsdt. 
Anne Christoffersdt. 80 år, ug- er dog enke, aftæftskone (husmandens mor) 
Ved folketælling 1845 er Niels Christensen Vang blevet enkemand og bor alene i huset.  
 
1855 skøde Christen Hansen no 27b hk. 0.1.2.¼ med aftægt til sælger ( tekst tabtgået, noget om hus 1 alb. med jordlod af Christen Jacobsen Smeds gård hk. 0.3.3., ny no 51 2 
album.) (no 51, 2 album solgt fol. 495)(=matr. 51 solgt 1880 til Jens Larsen Madsen - se under matr. 51 
Folketælling Hillerslev 1860, et hus 
Christen Hansen, 38 år, født i Sennels, daglejer 
~Christine Nielsdt., 38 år, født i sognet 
|-Christen Vang, 10 år, født i sognet 
|-Dorthe Marie Christensen 5 år 
Niels Christian Vang, 70 år, enkemand, født i sognet 
Ved folketælling 1880 bor Christen Hansen og hustru samt Niels Christian Vang i huset 
 
1885 skøde Mikkel Christian Christensen, no 27b hk. 0.1.2.¾ 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Mikkel Christian Christensen, 30 år, født i Nors, murer 
Ãnne Christensen, 47 år, født i Tved 
se også matr. 20a 
realregister 1846-1970 fol. 164, matr. 27d St. Hillers lev hk. 0.1.2.¾ - 27c ¼, 27d  1¼ album frasælges. 
 
1910 skøde Anders Chr. Bunk, samme ejendom 
1917 skøde  do., 28c 0.1.2.1.  
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1918 skøde Thomas Andreasen, svigersøn, bl. a. 27b, 28c 
overført registret fol. 183, matr ikel no 37- se der 
 
St. Hillerslev matrikel no 27c 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 245 hartkorn ¼ album ( udgår af matriklen 1958) 
 
1904 skøde Inger Katr ine Jensen - fra Mikkel Chr. Christensen 
1927 adk arvingerne efter do. - se matr. 12h 
 
1927 skøde kommunen, v. administrator Søren Sørensen 
 
St. Hillerslev matrikel no 27f 
Realregister 1846-1970 fol. 277, matr. 27f hartkorn 1¾ album 
 
1918 skøde Peder S. Krogh, vognmand og Holger Sørensen, prokurist 
 
1918 skøde Chr. Jensen Ørgård, samme ejendom - se også matr. 40a 
1938 adk Bodil Kirstine Jensen, iflg. skif te 
 
1938 skøde Lars Munk Nielsen m.fl., 27f  
 
St. Hillerslev matrikel 27g m.fl. 
Ejerliste realregister 1846-1970 fol 275, matr. 27g hk 0.0.1.1¼ 
 
1918 skøde Anton Andersen 27g - fra Christiane Mikkelsen (se også 19b,30c,4f) 
1918 skøde do., 4i hk 0.0.1.1½ - fra Peder Chr. Andersen 
 
1918 skøde Anders Jensen Stensgård, 27g, 4i 
 
1921 skøde Peder Hansen 
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1923 skøde Thomas Ingerslev Christensen, samme ejendom ( se også Kjelstrup 3c) 
Folketælling Hillerslev 1921 
Thomas Ingerslev Christensen, født 1888 i Stagstrup 
~Inger Marie Christesen, født 1885 i Tv ed 
|-Chr. Holm Christensen, født 1919 i Hillerslev 
|-Ellen Margrethe Holm Christensen, født 1920 i Hillerslev 
Dorthe Marie Jensen, født 1906 i Skinnerup, tyende 
Herman Vestergård, født 1902 i Hillerslev, tyende 
 
1928 skøde Christen Pedersen, samme ejendom 
se videre Kjelstrup 4m 
 
St. Hillerslev, matrikel no 27m 
Realregister 1846-1970 fol.168, matr. 27m hartkorn 2½ album 
 
1943 skøde Carl Gustav Knudsen - fra Jens Sunesen 
 
1948 skøde Anders Jensen, mejerist 
 
1959 skøde Ejnar Johansen, vognmand 
 
1965 skøde Christian Kragh Larsen, arbejdsmand 
 
St. Hillerslev matrikel no 27o 
Ejerliste realregister 1846-1970 fol. 321, matr. 27o, hartkorn 1 album, 27s hartkorn ¼ album 
 
1948 skøde Marie Andersen Kortegård, 27o - fra P. Henriksen 
 
1954 adk Anders Kjærgård Kortegård, 27o, iflg. skifteattest 
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1954 skøde Thisted amtskommune, samme ejendom 
1956 skøde do., 27s  
 
1962 skøde Hillerslev/Kåstrup kommune 27o, 27s 
 
1966 skøde Knud Christensen, mekaniker, samme ejendom 
nyt tingbogsblad 1973, 27o 
 
St. Hillerslev matrikel no 27p 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 322, matr. 27p 1¾ album eller 7909 m², 27r hk 1 album eller 291m² 
 
1952 skøde Christen Krogh Johansen 
 
1952 skøde Niels Krabbe, gårdejer 
 
1963 skøde Christen Krogh Johansen 
deklaration 1969, om arbejderboliger på landet, gælder 20 år 
nyt tingbogsblad 1972 27p 
 
Gård  i St. Hillerslev, gl. matr ikel no 26 ny matr. no 28 
matr ikel 1664 hartkorn 8.4., ejer Irup, bruger Lars Nielsen ( ligeledes 1660-62 ) 
“Gården købt af Ove T. Tagesen efter adkomst 1670”: Hillerslev, bruger Thomas Christensen, hartkorn 8.4., svarer alene 8 td. byg 
DØV 1689 kgl. majestæts kirkegods: St. Hillers lev, hartkorn 5.7.2.2., til Stagstrup kirke, bruger Lars Nielsens enke -” bør kun ½ afføres da den anden ½ til Skyum kirke, som 20.3. 
1688 er skødet til Margrethe Elligers”. 
matr ikel 1688 no 26, hartkorn 5.7.2.2., ejer Irup, før hartkorn 8.4., bruger Lars Nielsens enke - nu Thomas Christenen  
matr ikel 1688b no 26 hartkorn 5.7.2.2., ejer Irup, bruger nu Christen Steffensen 
matrikel 1688c no 26 hartkorn 5.7.2.2., ejer P. Jensen i Hindinggård, bruger Anders Nielsen 
Strøgods 1778 af no 26, hartkorn 3.7.2.2.: selvejer Peder Andersen 
Strøgods 1778 af no 26 i Hillerslev. bruger Peder Christensen Bjerregård i Brund hartkorn 2.0.( ser ud til at blive tillagt i Brund?) 
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hartkornsspecif ikation 1789, no 18, hartkorn 3.7.2.2., ejer Nørtorp, bruger Peder Jensby 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 2.1.0.½, ny matrikel no 28, hartkorn 1.3.0.2¼, ejer og bruger Peder Andersen Jensby - nu Jens Nielsen 
 
matr.1664 Lars Nielsen Ballerum   Tingbog 1667,1685 
  e. Anne Christensdt., der flytter til Rær, se nedenfor  do, en bror: Anders Christensen Degn i ll. Hillers lev 
  |-Kirsten Larsdt.~Mikkel Madsen, Rær   do 1689 
  |-Christen Larsen, udenlands 
  |-Maren Larsdt., her i gården   do, ægter Thomas Christensen, der skal give aftægt til enken 
Tingbog 1672 bliver Lars Ballerum i Hillerslev tiltalt for skyldig kongetiende i Sennels sogn. 
(ps. i tingbog 1685 kaldes hans Lars Christensen Ballerum) 
“Anders Christensen Degn i Ll. Hillers lev på s in søster Anne Christensdts. vegne, enke efter Lars Christensen Ballerum, der boede og døde i St. Hillerslev. Deres børn Kirsten 
Larsdt. og Christen Larsen, der er udenlands og Thomas Christensen, som den sl. mands datter Maren Larsdt. i Hillerslev vil ægte, der omtales en kontrakt ml. Thomas Christensen 
og Anne Christensdt. om aftægt. 
 
1685  Thomas Christensen Ballerum † 1692   Tingbog 1689-1693  
  ~Maren Larsdt. her 
  e. Maren Jensdt.    Tingbog 1692ff 
  |-Thomas Thomsen   do 1693 
Tingbog 1689 hvor Thomas Christensen Ballerum får afkald fra s in svoger Mikkel Madsen i Rær på denes hustrus vegne, Kirsten Larsdt., på arv efter hendes forældre Lars Nielsen 
og Anne Christensdt. 
1691Ved Irups mellemkomst skrives der kontrakt mellem Thomas Christensen og Anders Christensen Degn i Ll. Hillerslev på sin søster Anne Christensdts vegne, der er enke efter 
Lars Nielsen- kontrakten erstatter kontrakt fra 1685.- Thomas Christensen skal, sålænge Anne Christensdt., der er hans s l. kones mor, lever, give Mikkel Madsen i Rær korn, og tørv, 
betale Annes begravelse. Mikkel Madsen er gift med en datter af Anne. Til gengæld tager han Anne Christensdt. i huset. 
Tingbog 1692. Thomas Christensens enke Maren Jensdt., tiltales af Irup for restance efter skiftebrev af 22.6.1692. 
1693 fremlægger Christen Jensen i Sennels, morbror til Thomas Christensen Ballerums søn Thomas Thomsen, kontrakt af 11.6.1692 med Jacob Jensen (Hørsted) af St. Hillers lev, 
der har ægtet enken Maren Jensdt. Jacob Jensen Hørsted skal forsørge s in umyndige stedsøn Thomas Thomsen. 
 
1692  Jacob Jensen Hørsted Thisted  Tingbog 1692 ff Thomas Christensen far J Hørsted  
  ~Maren Jensdt. - se ovenfor 
1693 fremlægger Christen Jensen i Sennels som formynder for sin søsters søn Thomas Thomsen, sl. Thomas Christensen Ballerums i St. Hierslev en kontrakt af 22.6.1692 med Jacob 
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Jensen i St. Hillers lev, der har giftet s ig med enken Maren Jensdt. Jacob Jensen skal forsørge den umyndige stedsøn, hvis arv 16 s ldl. skal blive stående uforrentet i boet.  
Samme år stævnes Jacob Jensen for en td. byg og Irup gør udlæg. Der blev udlagt 1 td. byg og til sagens omkostninger 3 uldne sengeklæder og en jerngrev for 9 mk. Jacob Jensen og 
hans hustru Maren Jensdt. hævdede dog at gælden var  Thomas Christensen Ballerums, men blev modgået. 
1695 stævnes Jacob Jensen Hørsted for at have undveget sin gård og for ikke at have dyrket jorden. Hustruen er endnu i gården, medens han søger arbejde. 1697 tiltales han for 
restance 
 
matr.1688b Christen Steffensen ( fra Skovsted?) 
 
matr. 1688c Anders Nielsen 
 
 
Før 1778 Peder Andersen Jensby 59 
hk. 3.7.2.2. ~Dorthe Nielsdt. 59 
  |-Anne Pedersdt. 84 
  |-Bodil Marie Pedersdt. 86 - v. folket. 1845 bor hun i et hus, ugift 
  |-Anne Pedersdt. 90 
  |-Birthe Pedersdt. 91 
  |-Peder Pedersen 93 
  |-Christen Pedersen 96 
  |-Niels Pedersen 97 
  |-Anders Pedersen 99 
folketælling St. Hillerslev 1787, 11. fm. 
Peder Jensby, 28 år, bonde og gårdbeboer 
~Dorthe Nielsdt., 28 år, begge i 1. ægt. 
|-Anne Pedersdt., 3 år 
|-Bodil Marie Pedersdt., 1 år 
herudover Maren Nielsdt., tjenestepige, 30 år gift. 
Christen Pedersen, 12 år, en tjenestedreng 
Ved folketælling 1801, St. Hillerslev, 18. fm. bor parret i gården  
med de 2 ovennævnte børn,  
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(ifølge strøgodsopgørelse af 1778 var Peder Andersen Jensby selvejer af hk- 3.7.2.2.,) - se desuden matr, 6b og andre ejendomme  
Ejerliste  skøde og panteregister 1823-46 fol. 16 - ny matr. no 28 m.fl. 
anmærkning i skøde og panteregister: no 3 fol. 415 solgt til Niels Nielsen Graversern, fol. 34, 0.2.3.½, m. mange flere frasolgt. 
1786 skøde Peder Andersen Jensby, hk. 1.1.1.1. fra Dorthe Andersdt., Jens Kielsgårds enke. 
anmærkning på fol. 102 solgt en parcel af Peder Andersen Jensbys gård 0.2.0.¾. fol. 15 0g 18 solgt hk. 1.1.0.0. og resten 0.0.1.1 er det hk., som findes ansat fol. 17 
1797 skøde Peder Andersen Jensby fra Peder Koldkjær ( flere parc eller frasolgt. 
1804 skøde do på tiende til hk. 3.1.2.2., fra Anders Sørensen til Irup. ( panteobligation Peder Jensby i hk. 2.1.0.1½ 
1820 forligelsesforretning afholdt hos Peder Jensby, hvorved dennes gård hk. 2.1.0.1½ med afgrøde, ind og udbo er udlagt til Jens Oddershede for sin fordring ( udslette 1827 
 
1824 skøde Niels Pedersen Jensby på Peder Andersen Jensbys gård hk. 2.1.0.1½ - Auktionsrettens skøde 
 
1824 skøde Jens Nielsen, samme gård, sælger Niels Pedersen Jensby 
Folketælling, St. Hillerslev, 1834 en gård 
Jens Nielsen, 44 år, gårdmand 
~Maren Andersdt., 43 år  HH1836/458 
|-Niels Jensen, 11 år 
|-Anne Marie Jensdt. 
1836 skifte efter Jens Nielsens hustru Maren Andersdt., læst som sikkerhed for børns arv i gården hk 2.1.0.1½1836  
skøde Jens Nielsen parcel no 1 af Villum Nedergårds udstykkede gård hk. 1.5.1.¾- sælger pastor Stenstrup- fra fol. 61 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Jens Nielsen, gårdmand 90 Kåstrup 
~Kirsten Christensdt. 07 Nors 
|-Maren Katrine Jensen 39 
Niels Jensen, søn af 1. ægt. 23 
Anne Marie Jensen, dt. af 1. ægt 27 
registret fol. 98H, matr. no 28 hk 1.3.0.3¼. no 16c hk. 0.6.3.½, nyt register fol. 165 
 
1858 skøde Just Jensen, gården hk. 2.1.0.1½, ny matr. no 28 hk. 1.3.0.2.¼ + parcel no 1 af Villum Nedergårds gård hk. 1.5.1.¾, ny matr. no 16c 0.6.3.½ ( frasolgt 16k og 16l 
  med besætning m.m. samt aftægt. betingelse at køber ægter sælgers datter. (vielsesatt. 1858 
påtegning på skøde af 1858, hvorved Jens Nielsens enke Kirsten Christensdt. samtykker panteændring. 
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folketælling, Hillerslev 1860 18. fm., en gård 
Just Jensen, 33 år, født i sognet. gårdmand 
~Maren Katrine Jensdt., 21 år 
|-Jens Justsen 1 år 
Jens Nielsen, 70 år, født i Kåstrup, gårdmandens svigerfar 
~Kirsten Christensdt. 53 år født i Nors 
1875 skøde Just Jensen, lod 6k 0.0.2.1. af Ll. Hillerslev, sælger Christen Vilsbøl. 
 folketælling Hillerslev 1880 
Nikoline Marie Jensen, 48 år, enke, født i sognet, gårdejer 
|-Dorthe Kirstine Jensen, 16 år, født i sognet 
|-Marie Katrine Jensen, 10 år 
|-Kirsten Marie Jensen, 8 år 
Kirsten Christensdt., 72 år, enke, født i Nors, aftægtskone, forsørges af husmoderen 
Anne Marie Jensen, 28 år, ugift, født i sognet skræddermester 
Maren Kirstine Sørensen, 29 år, født i sognet, lærling 
Realregister 1846-1970 fol. 165, mtr. 28 1.3.0.2¼, 16c 0.1.0.1¼ 6k Ll. Hill. 0.0.2.1. 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Nikoline Marie Jensen, 58 år, enke, landbrug 
|-Jensisne Marie Justesen, 17 år 
1892 adk. Nikoline Jensen, enken 28, 16c, 6k 
 
1902 adk Lars Christian Jensen Sunesen og Jensine Marie Justesen, 28a,b,c,d,e,6k,16c 
 
1907 skøde Lars Christian Jensen Sunesen, samme ejendom 
en del parceller frasæs lges - resten overføres andet sted - se matr. no 25. 
 
St. Hillerslev, matrikel no 28f 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 248 28f hartkorn 0.3.2.1¼ 
 
1908 skøde Vilhelm Pedersen Jensby 28f med bygninger - fra Lars Chr. Jensen Sunesen 
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1916 skøde Jes Hansen Sørensen, samme ejendom 
1918 skøde do., 8t hk 0.0.1.1¾ - fra Johs og P. Mortensen ( udgår af matr. 1969) 
Folketælling Hillerslev 1921 - matr. 28f, landbrug 
Jes Hansen Sørensen, født 1878 i Hodde 
~Maren Kristine Sørensen, født 1874 i Øsløs 
|-Søren Eli Sørensen, født 1907 i Klim 
|-Peter Lund Sørensen, født 1913 i Tistrup 
|-Jenny Kristine Sørensen, født 1915 i Tistrup 
|-Henry Reinholt Sørensen, født 191 i Hillerslev 
Johan Peter Nielsen, født 1870 i Sennels, ugift 
 
1931 skøde Laurits Christian Christensen, 28f, 8t 
 
1948 skøde Jens Jeppesen Kjær, 28f, 8t 
 
1953 skøde Svend Josefsen, samme ejendom 
 
1956 skøde Eluf Badstue Kirk 
 
1964 skøde Knud Børge Andersen 
 
1964 skøde do., Kløv 63 0.0.2.0., ved jordfordeling 
nyt tingbogsblad 1972, 28f 

 
Et boel i St. Hillerslev, gl. matrikel no 33, ny matrikel. no 29a 
jordebog 1660-62 Søgård, bruger Peder Christensen,(Nielsen?) hk. 2.0. 
matr ikel 1664, et boel, hartkorn 2.0., ejer Jørgen Lykke til Søgård, bruger Søren (Christensen)  Skriver 
matrikel 1688 no 33, hartkorn 2.0.2.2., ejer Hr. Nielses arvinger, før hartkorn 2.0., bruger Tor Pedersen - nu Thøger Torstensen, 1 boel  
matr ikel 1688b no 33, hartkorn 2.0.2.2., ejer Ole Nielsen, nu Thøger Torstensen - øde 
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matrikel 1688c no 33, hartkorn 2.0.2.2., ejer Jens Bone, bruger Poul Nielsen Malle 
Strøgods 1778, no 33, hartkorn 2.0.2.2., selvejer Jens Kilsgård +hartkorn 1.3.1.1 af no ?*, + hartkorn 0.4. af no 5. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 26, hartkorn 2.0.2.2., selvejer Jens Kielsgård 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 1.3.0.¼, ny matrikel no 29, 1.0.0.1¼,  ejer og bruger Jens Andersen Smed 
* hartkorn 1.1.3.1., måske  hk. 0.7.0.0. af gl. matr. no 3 + hk. 0.4.1.1. af gl. matr. no 4, som Niels Bertelsen Malle bruger 
matr.1664  Søren Christensen Skriver    Tingbog 1672 
Tingbog 1672: præsten Niels Olesen fremlægger obligation af 1664 udstedt af Jørgen Lykke til Søgård på et boel i Hillers lev, Søren Christensen bebor. Niels Olesen forbyder nu fru 
Lykke at befatte s ig med gården Tor Pedersen nu har i fæste. 
 
Før 1672 Tor Pedersen † o. 1687 
  |-Thøger Torsen 54  Tingbog 1683, hvor Tor Pedersen har sluttet kontrakt med sin søn og dennes hustru Else  
  |-Poul Torsen i Sennels   Larsdt., der overtager fæstet og giver Tor Pedersen aftægt 
  |-Mikkel Torsen   Tingbog 1687 
Tingbog 1687 hvor Poul Torsen i Sennels tiltaler sin bror Thøger Torsen for bekostning, han har haft på sin fars jordefærd, Mikkel Torsen tiltaler s in bror Thøger for en hest, som 
han har købt af sin far, men endnu ikke har fået. 
 
1683  Thøger Torsen † 1699, 45 år 54 her  Tingbog 1685 ff 
  ~Else Larsdt.  
  |-Lars Thøgersen † 1699 84 
  |-Christen Thøgersen 86 
Tingbog 1689 nævnes Else Larsdt. og hendes søster Inger Larsdt. som arvinger efter Sørens Jensen v. Kåstrup kirke - se der - Endvidere Maren Larsdt. og Henrik Larsen, der er i 
fremmede lande. - Maren Christensdt. sl. Iver Jensens i Kåstrup  Inger Christensdt., sl. Peder Jensens i Kåstrup og Else Christensdt. på hvis vegne deres bro Jens Christensen i Brund 
(= Jens Christensen Kåstrup . født. i Kåstrup) - 
 Endvidere Niels Christensen i Tved, Anders Christensen i Thisted og Thomas Christensen i Kåstrup v. Kåstrup krike) 
Tingbog 1695 stævnes Thøger Torsen for restance til Ole Nielsen i Hillerslev (præsten), for gårdens brøstfældighed og anden gæld samt til påhør på syn af gården. Ralingshuset 10 
spænder kan ikke reddes men må opsættes af nyt, laden kan repereres, mens stalden skal have nye åse og syller, døre og vinduer i stalden udsskiftes. Præsten får dom på at Thøger 
Torsen skal betale restancen, bygfæld og sin fars gæld og har forbrudt sit fæste. 
   
I matriklen 1688b betegnes gården som øde. 
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matr.1688c Poul Nielsen Malle † 1748 64 
  ~Maren Christensdt. 
  |-Anders † 1705 05 
  |-Anders Poulsen Malle 12 
 
Strøgods 1778, no 33, hartkorn 2.0.2.2., selvejer Jens Kilsgård +hartkorn 1.3.1.1 af no ?*, + hartkorn 0.4. af no 5. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 26, hartkorn 2.0.2.2., selvejer Jens Kielsgård 
* hartkorn 1.1.3.1., måske  hk. 0.7.0.0. af gl. matr. no 3 + hk. 0.4.1.1. af gl. matr. no 4, som Niels Bertelsen Malle bruger 
(Jens Kielsgårds enke sælger 1808 1 stk. af Jens Kielsgårds gård hk. 0.2.0.0. og 1786 hk. 1.1.1.1.- skødet på 2.0.2.2.? 
Før 1778 Jens Christensen Kielsgård  53 Kielsgrd Ø1785/378 
  ~Dorhe Andersdt. Malle ~1774 52 Hillerslev    far A.Poulsen Malle 
  |-Karen Jensdt. 74 
  |-Anders Jensen 76 
  |-Mette Jensdt. 78 
  |-Anne Jensdt. 81 
  |-Jens Jensen 85 
folketælling 1787 St. Hillerslev 10. fm. 
bor familien i gården, hun som gårdkone.  
tilllige med indersten Maren Kirstine, 39 år ugift. 
V. folketælling 1801, 46 fm. bor Dorthe Malle som enke og huskone, uden børn hjemme 
Dorthe Malle nævnes 1797 v. taksationsforretning i sognet som hus og lodsejer: “Dorthe Malle eller nu Søren Pind” 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 33 (nyt register fol. 166) 
 
1790 skøde Anders Poulsen Smed på et sted no 33 i Hillerslev hk. 2.0.2.2., sælger Peder Mikkelsen i Kåstrup 
der 1787 boede i Kåstrup, smed og selvejer: 
Anders Poulsen Bunk/Smed,                 44      
~Maren Johansdt. 43 HH1808/63 
|-Kirstine Andersdt,(Ane Kirstine?) 67  
folketælling St. Hillerslev 1801, 13. fm 
Anders Smed 57 år, bonde og gårdbeboer 
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~Maren Johansdt. 58 år, begge i 1. ægteskab 
|-Stine Andersdt. 35 år, ugift 
Anne Thomasdt., hendes dt. 6 år 
1804 skøde do, parc el af sælgeren Peder Andersen Jensbys gård, hk. 0.3.1.1¼ 
 
1810 skøde Jens Andersen Smed, hk. 0.7.2.2. med ind og udbo og parcel 0.3.1.1¼ 
Folketæling St. Hillerslev 1834, en gård 
Jens Christian Andersen Smed, 53 år, gårdmand 
~Maren Christensdt., 72 år 
1836 testam ml. Jens Andersen Smed og hustru Maren Christensdt. til fordel for Mette Marie Christensdt. indbefattet hus med grund og lodden Helhauge, ialt hk. 1.3.0.¼ 
matrikel no 29 ( solgt fol. 22 29b 0.0.1.½. m. bygning. 
Folketælling St. Hillerslev 1845, en gård 
Jens Chritian Andersen, 64 år, født i Kåstrup, gårdmand 
~Maren Christensdt., 83 år, født i sognet  
1848 skøde do, parc el matr. 16h fra sælgeren Peder Knudgård Poulsens hus hk. 0.3.0.¼  
 
u. dato attest Niels Jensen er gift m. Mette Marie Chris tensdt., hans adkomst - se også matr. 36 
folketælling Hillerslev 1860, 20.fm. en gård 
Niels Jensen, 37 år født i sognet, gårdmand 
~Mette Marie Christensdt., 38 år, født i sognet 
|-Maren Nielsen, 13 år 
|-Jensine Marie Nielsen, 10 år 
|-Caroline Nielsen, 6 år 
|-Christen Kjær Nielsen, 1 år  
1867 påtegn. på testamente af 1846 for Mette Marie Chris tendts. adk. på parcel no 59 i St. Hill. ½ album., nu Niels Jensens adkomst ( solgt fol. 22 
Ved folketælling St. Hillerslev 1880: 
Niels Jensen, 56 år, født i sognet, gårdmand 
~Mette Marie Christensen, 57 år, 
|-Karoline Nielsen, 25 år.  
Realregister 1846-1970 fol. 166, matr. no 29a hk. 0.7.2.½, no 36 hk.2.0.2¼,no  29c hk 2¼ album 
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1884 skøde Christen Kjær Nielsen på 29a hk. 0.7.2.½, 36 0.2.3.2¼, 29c 0.0.0.2¼ - aftægt til sælger og hustru Mette Marie Christensen 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Christen Kjær Nielsen, 30 år, født i Hillerslev 
~Marie Christensen, 28 år, født i Hillerslev 
|-Mette Marie Christensen, 5 år, født i Hillerslev 
|-Carl Christensen 4 år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Christensen, 1 år, født i Hillerslev 
Niels Jensen, 66 år,  i Hillerslev, aftægtsmand 
~Mette Marie Christensen, 67 år, født i Hillerslev, aftægt, p.t. i Tved (iflg. tillægsliste) 
 
1898 skøde Niels Andersen, samme ejendom, mageskifteskøde 
1898 adk. Anne Enevoldsen, enke 
 
1901 skøde Christen Smed Jensby, søn, 29a, 36 og aftægt 
 
1905 skøde Anders Nikolaj Knudsen, samme ejendom, mageskifteskøde 
 
1917 skøde Peder Ræhrgård Knudsen, 29a, 36 
1919 skøde do., 25’l  ½ album - fra Lars Christian Jensen 
1928 skøde do., 27h 0.0.1.¾ - fra Chr. Mikkelsen 
1940 skøde do., 2i Kåstrup 0.2.0.¼ 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 36: 
Peder Knudsen, født 1890 i Tømmerby, ugift, landmand 
Anders Knudsen, født 1850 i Hinnerup, husfar 
Ãnne Johanne Knudsen, født 1860 i Hjardemål 
 
matr. 2i overføres Skinnerup, 27h overført 1958 til matr. 25a parceller frasælges 
1958 udgør ejendommen 29a 0.7.1.¼, 36a 0.2.3.¾ 
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Lejeret på hus på matr. 30a 
 
 Skøde og panteregister 1877 f ik Mads Christian Andersen i matr. 13d,  lejeret på et hus og jordlod matr. 30a i Hillers lev, der året efter overgik til hans enke og 1879 til sønnen smed 
Anders Madsen  ( ved folketælling 1880 bor enken efter Mads Chr. Andersen, Dorthe Nielsen i matr. no 45)   
Folketælling St. Hillerslev1880, et hus 
Anders Madsen, 37 år, født  i Hunstrup, indsidder, smed 
~Ãnne Birgitte Marie Gregersen ,født i Vigsø 
|-Anne Margrethe Madsen, u. 1 år, født i sognet 
Lars Christian Gregersen, 16 år, født i Vigsø, smedelærling 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Anders Madsen, 47 år, født i Hunstrup, smed 
~Anne Birgitte Marie Gregersen, 32 år, født i Vigsø 
|-Anne Margrethe Madsen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Martin Christian Madsen, 8 år, født i Hillerslev 
|-Gregers Rudoft Madsen, 6 år, født i Hillerslev 
|-Dorthe Marie Madsen, 3 år, født i Hillerslev 
|-Jens Møller Madsen, under 1 år, født i Hillerslev  
 
En gård i St. Hillerslev, efter hartkornsspecif ikation 1789, hk. 4.5.1.0., ny matr. no 30b 
(hartkornet ikke identificeret med tidligere matrikler)  
1756 jordebog Nr. Ullerupgård  hartkorn 4.5.1.0., bruger Anders Andersen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, uden no. hartkorn 4.5.1.0, samme bruger i St. Hillers lev 
hartkornsspecif ikation 1789, ejer Ullerupgård gods,  no 11 hartkorn 4.5.1.0., bruger Christen Pedersen i Hillers lev by 
hartkornsekstrakt 1820/39- se nedenfor 
 
før 1743 Niels Pedersen Ladekarl i St. Hillers lev 67 U1743.1/92 1771.1/132 
  e. Maren Nielsdt.Skomager 99  K1756/109  farN.Larsen ,Kjelstrup 
  |- Maren ~Lars Jellesen Pind,Tingstrup 34 her  U1771.1/132 
 
o.1743 Anders Andersen,  09  U1771.1/132  ægter enken 
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  ~Maren Nielsdt. Skomager 99 
 
U1762 f.174 Lars Jellesen 34 Hinding HH1811/118  Anders Andersen ægter dt.  
  ~Maren Nielsdt. 34 her  U1771.1/132 afkald til stedfar 
flytter til Tingstrup ? 
 
U1771 f.232 Anders Andersen 09 U1783.1/219  Lars Jellesen udsat genfæste  
  e. Dorthe Thomasdt. Brogård 40 Kjelstrup    far T Larsen Brogård 
  |-Thomas Andersen 76 
  |-Else Marie Andersdt. 73 
 
U1783 f.313 Christen Pedersen 57 Hillerslev   Anders Andersen †,ægt. enken 
  ~Dorthe Thomasdt. Brogård 40 
 
Ved folketælling 1787, i St. Hillerslev, 12. familie  bor parret i gården tillige med hendes 2 børn af 1. ægteskab Else Marie og Thomas 
Der er 2 tjenestefolk 
Anders Mon, 28 år og soldat 
Maren Andersdt., 26 år 
Ligeledes 1801, St. Hillerslev 53. fm. er de 2 børn hjemme i gården 
samt en tjenestedreng, Jens Christian Christensen, 19 år 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 51 
1803 skøde Kbmd. Jens Larsen i Thisted, hk. 4.2.1.1 1/3, som er Christen Pedersens fæstegård, der står for hk. 4.5.0.1½ og er frataget til Mads Knold hk. 0.0.3. 1/6? - 
se registrets fol. 64,57,58,70 ( salg af jord herfra) 
Matr. 30b St. Hillerslev, hk. 0.7.1.¾, ny matr. no 30b 
hartkornsekstrakt 1820/39, hk. 0.7.2 5/6, ny matr. no 30 hk. 1.1.1.1.,ejer og bruger Niels Mikkelsen ændret: gl. 0.4.2.0., ny matr. no 30b 0.1.1.¾, ejer og bruger  Anders Christensen 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 64 ( se ovenfor) 
 
1805 skøde Christen Pedersen hk. 0.6.3.2 5/6,fra kbmd Jens Larsen 
1824 tiendeskøde til Christen Pedersen på hans iboende gård af hk. 0.7.3.1/5-- anmærkning: Niels Mikkelsen er kommet i ægteskab med Christen Pedersens enke, hk. 0.0.3.1 5/6, no 
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10, 0.2.1.2/3, no 11 0.1.2. 2/3, ialt 0.6.3.2 5/6, ( solgt 0.2.1.2/3, rest 0.4.2.2.1/6) 
1810 skifte efter husmand Christen Pedersen af Hillerslev: hans hus hk. 0.3.0.1.5/6, 2 parceller 0.3.3.1. er overdraget hans enke  
Christen Pedersen,  HH1810/52 
 ~Anne Andersdt. 
 
1817 skøde Niels Mikkelsen, parcel no 8 hk. 0.3.0.1¾ - sælger Anders Oddershede (Christen Christensens gård 
1817 skøde do, parc el hk. 0.0.2.2., sælger Lars Pedersen Skomager.  
1820 attest Niels Mikkelsen er trolovet med enkekonen Anne Andersdt., hans adkomst til: hus hk. 0.3.0.1 5/6 og 2 parceller hk. 0.3.3.1. ( 0.2.1.273 og 0.2.1.2/3 solgt fol.  
  57,31.  
1834 skøde do, en parc el på Hillerslev mark hk. 0.2.1.2/3., fra Jens Pedersen Jensby)* 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Niels Mikkelsen, 81 år, husmand 
~Ãnne Andersdt., 63 år 
|-Peder Christensen, 28 år ( hendes søn) 
|-Anders Christensen, 27 år ( hendes søn) 
i samme hus bor som indsiddere 
Mette Poulsdt., 59 år, ugift 
Else Marie Christensdt., 65 år, enke 
 
1834 skøde Anders Christensen, hk. 0.7.2.1 5/6 med besætning (huset 0.3.0.1 5/6 solgt 
1872 skøde Anders Christensen, lodden 14f i Kåstrup 2½ alb., forenes med 30b i St. Hillerslev 
( se folkektælling 1834, 1845,1860, Anders Christensen, måske hertil. klades husmand og daglejer) 
 
1873 skøde Peder Andersen, fra s in far gl. hk. 0.4.2.0, ny no 30b 0.7.1.¾ og en lod i Kåstrup 14f, 2½ alb. 
1880 skøde do, parc el no 40c, 0.0.3.½ - fra Lars Dahlgård Andersen 
Folketælling 1880, St. Hillerslev, en gård 
Peder Andersen, 33 år, født i sognet 
~Ãnne Kirstine Poulsen, 30, født i sognet 
|-Else Harbo Pedersen, 5 år, født i sognet 
|-Anders Christian Pedersen, 2 år 
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Vilhelm Poulsen, 15 år, født i sognet, tjenestekarl 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Peder Andersen, 43 år, født i Hillerslev, gårdmand 
~Anne Kirstine Poulsen, 40 år, født i Hillerslev 
|-Else Harbo Pedersen, 15 år, født i Hillerslev 
|-Anders Christian Pedersen, 12 år, født i Hillerslev 
|-Jens Andreas Pedersen, 9 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 170, matr. 30b hk 0.7.1.¾, 40c 0.0.3.½ - landbrug 
 
1915 skøde Anders Christian Pedersen, søn,  30b.40c og aftægt til sælger og hustru Anne Kristine Poulsen - 30d 0.0.1.1¼ frasælges 
Folketælling Hillerslev 1921 matr. 30b - landbrug 
Anders Christian Pedersen, født 1877 i Hillerslev 
~Dusine Pedersen, født 1897 i Vigsø 
|-Astrid Nikoline Pedersen, født 1919 i Hillerslev 
|-Ester Kirstine Pedersen, født 1922 i Hillerslev 
Jensenius Iversen Christensen, født 1892 i Hillerslev, ugift, tyende 
Sigrid Laurette Klitgård, født 1905 i Tømmerby, tyende 
Jens Martin Klitgård, født 1897 i Tømmerby, ugift, tyende 
Mette Marie Gregersen, født 1893 i Østrild, ugift, tyende 
 
1926 skøde Lars Frost Agerholm, 30b, 40c - 30e ¾ overføres andet sted 
“Danske Landmænd og deres indsats”: 
Agerholm, Lars Frost, gdr. i St. Hillerslev, født 10. oktober 1901 i Vorring, søn af Anton Agerholm, Gift med Birgitte Agerholm, født Bjerregård, den 18. oktober 1899. Datter af 
Anders Bjerregård. Agerholm overtog gården 1926. Der er opdyrket 22 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 24000, Grundskyld kr. 14.300. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 2 
køer, 1 ungkvæg og 1 svin, der er nu 4 heste, 8 køer, 9 ungkvæg, 30 svin og 4 får. Agerholm er uddannet ved landbruget og har været på Frederiksborg højskole, 1919-29. 
1954 nyt tingbogsblad 30b 0.6.3.1¾ 
*St. Hillerslev , en parcel af hk 1 album med hus og en parcel fra Chr. Pedersens fæstegård  
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 57 
1804 skøde P. Marcussen hk. 1 alb. købt v. auktion ( efter Toft) 
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1810 skøde Christen Graversen på Maren Nielsdatters i brug havende hus 1 alb. og en parcel fra Christen Pedersens gård hk. 0.1.2.2 2/3 
 
1811 skøde  Niels Mikkelsen, huset 1 alb. og parcel hk 0.1.2.2 2/3 
1834 skøde do, hk. 0.2.1.2/3- sælger Jens Pedersen Jensby - solgt fol. 64.( se Niels Mikkelsen,” Matr. 30b St. Hillerslev” 
 
Et hus St. Hillerslev, matrikel 30c 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 171, hartkorn ¾ album 
 
1890 skøde Anders Madsen, parcel 30c - fra Christen Jensen Jensby 
 
1910 skøde Georg Gregersen, samme ejendom - auktionsskøde 
 
1912 skøde Anton Andersen ( se også 19b,27g,4f)  
 
1913 skøde Martin Ingvard Nielsen 
 
1913 skøde Jens Christian Jensen 
 
1916 skøde Jens Emil Larsen samme ejendom med bygninger 
 
1919 skøde Anton Christian Jensen 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 30c 
Anton Chr. Jensen, født 1888 i Sennels, ankom 1919 fra Sennels, smedemester 
~Katrine Jensen, født 1896 i Sennels, derfra 1919 
|-Gustav Martinus Jensen, født 1901 i Sennels, derfra 1919 
 
1923 skøde Gustav Jensen 
overført matrikel 50b 
 
Eje ndom i St. Hillerslev ny matr. no 31a m. fl. -> hus 47a m.fl. 
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hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 0.6.3.2/3 ny no 31 hartkorn 0.6.3.¾ ejer og bruger Lars Skomager - ændring:  gl. hartkorn 0.6.0.1  ny no 31a hk. 0.6.1.2¼,  
ejer og bruger Peder Christensen  
 Skøde og panteregister 1823-46 fol. 2 
1801 skøde Christen Andersen, hk. 0.1.1.1 1/6, fra Anne Sørensendt. Balle, Niels Jepsens enke. 
enken efter Christen Andersen,  Bennet Christensdt. er ~Lars Pedersen Skomager - se også andre ejendomme) 
 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, en gård 
Lars Pedersen (=Skomager), 35 år (55?) 
~Bennet Christensdt., 35 år 
|-Maren Larsdt., 6 år 
|-Karen Marie Larsdt.  5 år 
Peder Christian Jensen, 18 år, ugift, tjenestekarl 
1839 skifte Lars Pedersen Skomager, adkomst for enken Bennet Christensdt. på parcel no 3 af Niels Jepsens hus, hk. 0.1.1.1 1/6 
 
1842 attest Peder Christensen er gift med enken Bennet Christensdt. ,hans adkomst til sm. ejendom - solgt fol. 490, under no 31a 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Peder Christensen, gårdmand 06 i sognet 
~Benned Christensdt. Neergård 99 Kåstrup 
Marianne Larsdt., hans steddt. 27 her 
Karen Marie Larsdt., do 29 
Christen Jensen Hyldgård, lever af sine rentepenge 21 Jannerup 
1856 skøde do, en udstykket parcel matr. no 6q hk. 1 alb., fra Peder Christensen Smed af Jensbygård ( frasolgt igen) 
folketælling Hillerslev 1860, en gård 
Peder Christensen, gårdmand 
~Benedikte Christensdt. 61 år 
Jens Christian Nielsen, 34 år, født i sognet - husfaderens svigersøn og medhjælper 
~Mariane Larsdt. 33 år 
 

1880 skøde Jens Christian Nielsen matr. no 31d, nye hk. 0.6.1.2¼, en ejendom med bygning og aftægt til sælger - se fol. 490 
fol. 490 ( fra fol. 2) nyt register fol. 172) 
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1880 skøde Jens Christian Nielsen,  no 31a  af gl. hk.( en jordlod  0.3.3.2., englod 0.0.3.1¾ og parcel no 3 af Niels Jepsens hus 0.1.1.1 1/10  ialt gl. hk. 0.6.01 11/13, ny matr.no 
31a hk. 0.6.1.2¼), parcel no 3 af Peder Klits gård gl. hk. 0.5.3.1 ny no 10b 1.0.0.1¾, jordstykkr gl. hk 0.4.2.0. ny no 6b 0.3.0.1¾ (6b frasolgt igen), parcel no 4 af Hillers lev 
degnekalds jorder gl. hk. 0.2.2.2¼ ny 2d 0.2.1.2¼, en hus lod gl. hk. 2 album, ny no 47, 0.0.1.¾**, en toft på Hillerslev mark og ½ engskifte i Nørkjær gl. 0.2.0.1 1/3, ny no 46, 
0.2.0.¾ og de på ejendommen beliggende bygninger, besætning m.v.- sælger hans svigerfar Peder Christensen  
Folketælling Hillerslev 1880, en gård 
Jens Christian Nielsen, 53 år,  født i sognet, gårdejer 
~Marianne Larsen, 52 år, født i sognet 
|-Bente Jensen, 19 år, født i sognet 
|-Lars Jensen 15 år 
|-Kirsten Marie Jensen12 år 
Peder Christensen, 74 år, enke, født i sognet, aftægtsmand 
Realregister 1846-1970 fol. 172, matr. no 31a 0.6.1.2.2¼, 10b 1.0.0.1¾, 2d 0.2.1.2¼, 47 0.0.1.¾, 46 0.0.2.¾ St. Hillerslev 
1895 skøde Jens Christian Nielsen, 13c 0.1.2.1¼,- fra Andreas Peder Pedersen 
 
1902 skøde Lars og Kirsten Marie Jensen, samme ejendom,  fra far, aftægt til sælger og hustru 
 
1918 skøde Christian Larsen og Ingerslev Magnus Nielsen Bjerregård, 31a, 31k, 31h, 10b, 10m, 10n, 46a, 13c med bygninger ( en del jorder frasælges)  
 
1934 adk Lars Jensen, arving efter Kirsten Marie Jensen,  hendes ½ i 47a 
 
1934 skøde Dorthe Marie Sunesen, 47a - fra Lars Jensen 
 
1938 skøde Peder Andersen Jensen, 47a 
 
1939 skøde Jens Jensen, 47a 
1939 skøde do., 36b ½ album -  
1940 skøde do., 43c hk- ¾ album 
1940 skøde do., 42b ½ album 
1942 skøde do., 11n 
1942 skøde do., 48b ¾ album,  
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1942 skøde do., 33f  
1943 skøde do., 22e Kjelstrup 1½ album - sælges s igen 
1950 skøde do., 37c 
nyt tingbogsblad 11n 
  
Et hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 31b 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hk. 0.0.2.½, ny matr. no 31b 0.0.1½, ejer og bruger Peder Nielsen  parcel no 9) 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 41 ( nyt register fol. 173) 
 
1802 skøde Anders Jensen Kåstrup, hk. 0.1.0.2½ - sælger Marcussen til Ullerupgård 
1810 skøde do., hk. 0.1.0.1½ - sælger Marcussen til Ullerupgård 
 
1810 skøde Jens Christian Christensen Lynge, samme ejendom 
1835 skøde do., parcel no 9 af Christen Christensens gård, 0.0.2.½ - sælger Lars Pedersen Skomager 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Jens Christian Christensen 69 år, husmand 
~Karen Pedersdt., 52 år 
 
1839 attest Peder Christian Jensen, hans adkomst iflg. attest, huset 0.1.0.2½, jordlod 0.1.0.½ , parcel no 9 (1.0.3.2½ solgt) ( noget tekst stabtgået) 
1840 skifte Peder Christian Jensen †, enken Karen Marie Pedersdt.s adkomst til huset hk. 0.2.1.0. og jordlod, parcel no 9, 0.0.2½. 
 
1841 adkomst Peder Nielsen er ~med enken - alt solgt, undtagen parc el no 9 
Folketælling, Hillerslev 1845, , et hus 
Peder Nielsen Bjerregård 39 år, født i sognet, husmand, lever af sin jordlod 
~Karen Marie Pedersdt., 30 år, født i sognet 
|-Peder Christian  Pedersen, 6 år, mandens stedsøn 
Maren Pedersdt., 37 år, ugift, født i sognet, konens søster 
 
1852 skøde Niels Graversen, parcel no 9 
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1854 skøde Christen Jensen Knudgård  i Sennels, parcel no 9 gl. hk. 0.1.0.1½ - sælger Niels Graversens enke Kirsten Marie Madsdt. 
1858 afkald fra Peder Christian Pedersen, fædrene arv. 
1858 skøde Christen Knudgård i Sennels, parcel no 3 af Anders Rauns udstykkede gård, 0.7.3.¼, nye hk. 8e 1.0.3.2½, solgt fol. 446) 
( no 31b går videre til skriver Henrik Jensen i Malle) 
 
St. Hillerslev, matrikel no 31e 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol 1129, matr. 31e, hartkorn 2 album ( overført fra 10f) 
 
1903 skøde Helene Poulsen, 31e og 6av af Jensbygårg med bygninger, fra Ingeborg Christensen Sjælland 
 
1915 skøde Jens Peter Nielsen, 31e med bygninger 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 31e 
Jens Peter Nielsen, født 1891 i Alstrup, Mariager amt, ankom til sognet 1909 fra Vedelsborg, Fyn, banearbejder ved Hillerslev station 
~Laurine Jensine Nielsen, født 1894 i Sennels, ankom derfra 1897 
|-Carl Chr. Nielsen, født 1915 i Hillerslev 
|-Maren Nielsen, født 1918 i Hillerslev 
|-Nielsine Nielsen, født 1919 i Hillerslev 
 
1924 skøde Carl Andreas Jensen, 31e St. Hillerslev 
 
1926 skøde Christian Larsen 31e. 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 294, hk 2 album - udgået af matr iklen 1966, under offentlig ej 
 
1930 skøde Lars Pedersen, 31e - fra Christian Larsen 
1943 adk arvinger efter Lars Pedersen, if lg. skifte 
 
1943 skøde Christian Vangsgård 
 
1947 skøde Niels Overgård Andersen, 31e 
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Husmand i St. Hillerslev, ny matrikel no 32 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.3.3.1., ny matrikel no 32 hk. 0.4.1.0. - ejer og bruger Christen Roer - nu Jens Jensby 
Jordens oprindelse: en parcel fra  gl. matr. no 10, skøde og panteregister 1823-46, fol. 7 
 
1802 skøde Poul Jørgensen, en parcel med bygning hk. 0.3.3.1., sælger Lars Christensen Dalgård ( pant i hans iboende hus og en parcel af Peder Klittes boelssted 
1810 skifte  Poul Jørgensen †, enken Dorthe Pedersdt. er overdraget ejendommen 
=Poul Jørgensen  HH1810/107 
 
1830 attest Christen Jensen (Roer) er ~Dorthe Pedersdt., hans adkomst. 
 
1830 skøde Niels Nielsen Roer, samme ejndom med besætning, aftægt til sælger Christen Jensen  
Folketælling, St. Hillerslev 1834, et hus 
Niels Nielsen Roer, 34 år, husmand 
~Else Marie Poulsdt., 32 år 
|-Niels Christian Nielsen 3 år 
|-Dorthe Marie Nielsdt. 
Christen Jensen Roer, 76 år, aftægtsmand  HH1834 
~Dorthe Pedersdt-, 69 år 
 
1838 skøde Jens Pedersen Jensby, gårdmand, samme hus - solgt fol. 98L, ny matr. no 32 ( se også andre ejendomme) 
Huset udlejet: 
1853 skøde Peter Christian Poulsen, husmand, den husbygning, der er opført på sælgers jordejendom. huset bliver at bortf lytte såfremt lejetiden efter nedennævnte lejekontrakt 
er udløbet 
1853 lejek. til do på 5 år. - lejeretten solgt fol. 419 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Peter Christian Poulsen, 41 år, ugift, født i Kåstrup, tømrer 
fol. 419: 
 
1868 Christen Jørgensen ( i no 17c) lejeret til jordstykke og hus (matr. 32) Jens Pedersen Jensbys ejendom 
se også matr. 17c 
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Realregister 1846-1970 fol. 240, lejeret af jord med husbygning 
 
1891 skøde Søren Christian Andersen, samme jordstykke med husbygning 
 
1893 skøde Anders Jensen, samme leje og hus  
 
1900 skøde Niels Christian Christensen, samme leje og hus 
 
1909 skøde Mette Pedersen, samme 
 
St. Hillerslev, gl. matrikel  no 6.- gården deles ,bliver bl.a. ny matrikel no 33a/b 
matrikel 1664, hartkorn 4.4. ejer Ørum, bruger Christen Pedersen 
matrikel 1688 no 6, hartkorn 2.2.3.2., ejer Ørum, før hartkorn 4.4., bruger Christen Torstensen 
matrikel 1688b no 6 hartkorn 2.2.3.2., ejer Ole Nielsen, bruger nu præsten 
matrikel 1688c no 6 hartkorn 2.2.3.2., ejer Jens Bone, bruger Anders Nielsen Vert 
Strøgods 1778, af no 6 bruger Thøger Christensen hk. 0.1.2.0. ( sammen med gl.no 36 - se ny matr. 19a), Anders Nielsen i Jensbygård hk 0.2.3.0. 
do af no 6 bruger Mads Christensen hk. 0.4.2.0.( tillæges ny matr. 6a), Jeppe Christensen 0.1.1.2, sergent Svanborg 0.0.3.2.Mads Andersen Knold  0.4.3.0 (se ny matr. no 43).,Boer 
Nielsen, selvejer af 0.2.( i ny matr. no 25), madame Brorson 0.2.(Svanborg), Chr. Billings enke 0.0.0.2. 
hartkornsspecif ikation 1789 no  19, hk. 0.1.1.2, selvejer Christen Svanborg  
 
matr.1664 Christen Pedersen   Tingbog 1667 ff 
1667 pointerer Christen Pedersen i St. Hillerslev at han ikke er i slægt med Karen Christensdt. ( skal ses på baggrund af at der i St. Hillers lev er en anden fæster Christen Pedersen 
ved Led, hvis dt. Karen Christensdt. får et par børn uden at være gift. 
1679 holder Ørum syn på Christen Pedersens ødegård. 
 
matr.1688 Christen Torstensen †1725 47 Skovsted  Tingbog 1675 ff  far Torsten Terkelsen 
  |-Anne 83 
  |-Christen † sm dag 
  |-Knud, Jens, Niels, Ing født 86,89,90,93 † 
  |-Ing 94 
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(se også Gadehus i St. Hillers lev, matr. 1688c hk. 0.0.1.2.) 
1696 nævnes at præsten Hr. Ole, den 30.6. 1694 har fået skøde på på Christen Torstensens gård med alle herlighede, skødet fra Klingenberg (Ørum) 
(1774 sælger Mette Vinding, salig pastor Brorsons, hk. 0.0.3.2. til sergant Svanborg)- Pastor Brorson må således have ejet noget af gården) 
hartkornsspecif ikation 1789 
 
hartkornsspecif ikation 1789 no  19, hk. 0.1.1.2, selvejer Christen Svanborg (bliver ny matr. no 33a) 
1774 skøde sergant Svanborg, et hus, hk. 0.0.3.2., sælger Mette Marie Vinding, sl. pastor Brorsons. 
se gl. matr ikel no 6, sergant Christen Svanborg er selvejer af hk. 0.1.1.2. 
  Christen Svanborg hk 0.0.3.2.  28 
  ~Mette Poulsdt. 30 
  |-Dorthe Katrine Christensdt, 64 
  |-Mette Marie Christensdt.~Niels 68 
                 Bech,St. Hillerslev 
  |-Nikolette Christensdt, 73 
Folketælling 1787 St.Hillerslev  
Christen Svanborg, 59 år, demiteret sergant 
~Mette Poulsdt., 57 år, begge af 1 ægt. 
Dorthe Katrine, 23 år 
|-Mette Marie, 21 år ~1 g. 
|-Nikolette, 14 år 
Ved folketælling 1801, St. Hillerslev, 59. fm. bor Christen Svanborg og Mette Poulsdt.  i stedet 
tillige med en datters datter, Volborg Nielsdt, 14 år.(Niels Bechs dt.) 
2 huse, ny matrikel no 33a og 33b  (fra gl. no 6) 
hartkornsekstrakt 1820/39 no 33a hk. 0.2.3.¼ ( gl. hk. 0.1.1.2.), ejer og bruger Lars Slette - nu Christen Jensen Myg((1789 hl. no 6  
hartkornsekstrakt 1820/39 no 33b, hk. 0.0.2.1¼, (gl. hk. 0.0.2.0., ejer og bruger Peder Christensen Vang 
 
Ejerliste til 2 huse, skøde og panteregister 1823-46, fol. 24, anmærkning: Lars Christensen Slette, ejer af ovennævnte hartkorn 0.1.1.2. efter utinglæst skøde af 1809 
1774  skøde sergant Svanborg, hk. 0.0.3.2., et hus fra Mette Marie Vinding, sl. Brorsons ( se ovenfor) 
 
1809 skøde Lars Christensen Slette, huset af hk. 0.1.1.2 (33a) 
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Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus (33a) 
Lars Christensen Slette, 68 år 
Ãnne Margrethe Thomasdt., 66 år 
Johanne Katrine Pedersdt., 44 år, ugift, inderste 
 
Folketælling St. Hillerslev 1834 ( 33b) 
Peder Christensen Vang, 52 år, husmand 
~Maren Mortensdt., 66 år 
 
1835 skøde Christen Jensen Myg, sælger Lars Christensens hus, hk. 0.1.1.2 med aftægt (33a) 
1842 kontrakt ml. Christen Jensen Krog og Christen Jensen Myg, leje på 25 år af 1 kærskifte ved huset. 
folketælling Hillerslev 1845, et hus 
Christen Jensen Myg, husmand og daglejer 97 Vestervig 
~Dorthe Kirstine Larsdt. 02 Øsløs 
|-Anne Kirstine Christensdt. 33 i sognet 
|-Jens Larsen Christensen 35 her 
|-Johanne Marie Christensdt. 38 her 
|-Christine Christensdt. 44 
Christen Jensen Myg og hustru, samt døtrene Johanne og Anne Kirstine, bor v. folketælling 1834 i et hus (dette? 
 
1844 skøde Søren Jensen Kanstrup på huset gl. hk. 0.1.1.2. (33a) + jord 0.0.2.0. (fra fol. 250), sælger Christen Jensen Myg 
( v. folketælling 1845 bor Søren Jensen Kanstrup i gården “ved Led” - se der (ny matr. 9a)  
 
1847 lejek. Lars Jensen Blokhus og hustru er overladt brugen af huset i 30 år (udslettet 1859 
 
1854 skøde Søren Knakkergård Sørensen Kans trup, huset 33a nyt hk. 0.2.3.¼ + jord 6 skp. sædeland østen for Mølleåen matr. 33b 0.0.2.1¼ - 33c 0.0.2.2. solgt fol. 392, og 
resten fol. 399 ( fol. 399 anført aftægtskontrakt, hvor Søren Knakkergård Sørensen  1859 har overladt Søren Jensen Kanstrup brugen af 33a og 33b, deres livstid. - se 9a 
St. Hillerslev, matr. 33a m.fl. - landbrug 
Ejerliste realregister 1846-1970 fol. 175, matr. 33a hk 0.1.3.¾, 33b 0.0.2.1¼, 9g 0.0.1.0. 
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1871 skøde Dorthe Marie Christensen, enke i uskiftet bo efter Christen Hove Jensen ( i matr. no. 9a), 33a,b, 9g 
 
1908 skøde Niels Christian Pedersen 33a,b med bygninger, beboelsesret til sælger 
1914 adk arvinger efter Niels Christian Pedersen,, samme ejendom 
 
1914 skøde Anders Christensen, samme ejendom 
 
1915 skøde Carl Andreas Jensen, 33a, 33e 0.0.1.2¾ med bygninger (33b 1½ album, overført andet sted)  
1918 skøde do., 8r 0.1.2.¾ (33f 1 album solgt 1941,  
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 33a 
Carl Jensen, født 1875 i Thisted, derfra 1892, landmand 
~Katrine Jensen, født 1871 i Hillerslev 
|-Poul Chr. Jensen, født 1903 i Hillerslev 
|-Alma Marie Kirstine Jensen, født 1909 i Hillerslev 
|-Konrad Jensen, født 1911 i Hillerslev 
|-Harald Marinus Jensen, født 1914 i Hillerslev 
Hans Chr. Jessen, født 1848 i Skodsborg,Broager sogn, Sønderjylland, enke, ankom 1918 fra Strib på Fyn, skomager 
indlogerende familie, ophold med statstilskud 
 
1942 skøde Jens Peter Nielsen, 8r, 33a.  
1944 skøde do., 2’l Skovsted 0.0.2.0.33a, 33e 8r solgt 1946, 20’l Skovsted solgt ( alt solgt) 
 
Hus i St. Hillerslev, matrikel no 34a 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 322, hk. 0.2.3.½ heraf solgt (34b 0.1.0.1.) 34a: 0.2.2.½, nyt reg. fol. 177 
 
1849 skøde Peder Christian Pedersen, sælger Peder Nielsen ( kommer fra matr. 31) 
Realregister 1846-1970 fol. 179 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Peder Christian Pedersen, 78 år, enke, født i Hillerslev, husejer 
|-Poul Pedersen 28 år, født i Hillerslev, landbruger  
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~Maren Sø Jensen, 35 år, født i Hillerslev, svigerdt 
|-Carl Martinus Pedersen, 3 år, født i Hillerslev  
|-Peder Pedersen, 2 år, født i Hillerslev 
 
1895 skøde Poul Pedersen, søn, 34b med bygninger, aftægt - se 26a 
 
1896 skøde  Trine Marie Larsen, 34a med bygninger 
solgt 1897 til matr. 35a - se der  
 
Hus i St. Hilerslev, matrikel 34e 
Ejerliste realregister 1846-1970 fol. 250,hartkorn 2¼ album 
1909 skøde Anne Birgitte Marie Gregersen, smed Madsens enke, 34e 
 
1918 skøde Emil Bloch, samme med bygninger 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 34e 
Emil Bloch, født 1867 i København, 1905 fra Thisted, sadelmager 
Marianne Bloch, født 1860 i Tømmerby 
 
1923 skøde Christen Brogård Christensen, samme ejendom 
 
1927 skøde Maren Kirstine Christiansen, født Langgård 
 
1936 skøde Jacob Pedersen 
 
1937 skøde Anders Christian Jensen, husejer  
1946 adk. Maren Kirstine Badstue,, if lg. skifte 
 
1946 skøde Niels Christian Nielsen 
 
Et hus i St. Hillerslev, efter hartkornsspecifikation 1789, hus no 2, hk. 0.2.2.0, ny matr. no 35 
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1756, jordebog, Nr. Ullerupgård,  hk. 0.2.2.0., bruger Ole Jørgensen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, hk. 0.2.2.0 u/no, bruger Mikkel Skytte i St. Hillers lev 
do 1789 St. Hillers lev, hus no 2, hk 0.2. ejer Ullerupgård, bruger Mikkel Christensen Skytte 
hartkornsekstrakt 1820/39, hk. 0.2.2.0., ny matr. no 35, hk. 0.1.2.½, ejer og bruger Niels Skytte 
 
før 1756 Ole Jørgensen Dal,hk. 0.2.2.0 23 
  ~Maren Thomasdt. 13 
  |-Jens Olesen i Sennels~Sidsel M.Poulsdt. 48   Sennels gård no 40 
  flere? 
 
U1765 f.201 Christen Sørensen 21 Sennels   Ole Jørgensen † 
  ~Ingeborg Pedersdt. Knudgård 26 Sennels    far Peder Christensen 
 
U1772 f.239 Mikkel Christensen Skytte 41 Sennels  U1794.4/118,1749.1/104,HH 1797 Chr. Sørensen fradømt far Chr.Pedersen Skytte 
  ~Karen Christensdt. 44 U1774.1/168   far Chr. Jepsen 
  |- Christen Mikkelsen 73 
  ~Maren Nielsdt. Tange 33 
  |-Niels Mikkelsen Skytte 75 
Ved folketææling 1787 bor Mikkel Skytte, daglejer,  og Maren Nielsdt. i huset. 
Ved folketælling 1801, St. Hillerslev, 15. fm. 
bor Maren Nielsdt. Skytte i huset som enkekone, huskone med jord, 70 år gl., tillige med sønnen 
Niels Mikkelsen, 26 år gl. ugift.  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 39 
1802 skøde Mikkel Skyttes enke Maren Tange, på hendes ifæstehavende hus 0.2.2.0.   
 
1802  Niels Mikkelsen Skytte 0.0.3.1¾, “skal have købt det af P. Marcussen til Ullerupgård” 
1817 skøde do, hk. 0.3.1.1¼ - fra Christen Jensen ( solgt 1831 til Anders Mikkelsen, ny matr. no 16e) 
~Else Marie Christensdt.  HH1828/322 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Niels Mikkelsen Skytte, 59 år, husmand 
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~Dorthe Kirstine Nielsdt., 41 år 
|-Mikkel Nielsen, 3 år 
u/dat. skifte efter Niels Mikkelsen Skytte, læst som sikkerhed for børn i hk 0.2.2.0. 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 313 ( nyt register fol. 181) 
fra fol. 39 
?skøde  Peder Madsen, der er gift med Niels Mikkelsen Skyttes enke 
Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
Peder Madsen, 42 år født i sognet. husmand og daglejer 
~Dorthe Kirstine Nielsdt., 52 år, født i sognet 
Mikkel Nielsen Skytte, 14 år, konens søn, født i sognet 
Anne Pedersdt., 13 år, født i sognet, mandens dt. 
Mads Larsen Pedersen, 8 år, mandens søn 
Karen Marie Sørensdt., 71 år, enke, født i Sennels, almisse 
Anne Mariken Christensdt., ugift, f’ i Sjørring, indsidder, lever af sine hænders arbejde 
 
1845 skøde Jens Christensen, huset gl. hk. 0.2.2.0. ny no 35, 0.1.3.½ - sælger Peder Madsen 
 
1853 skøde Peder Christensen Bjerregård, samme ejendom, 
Folketælling St. Hillerslev 1845 
Peder Christian Christensen Bjerregård, 28 år, født i Skinnerup, indsidder og smed 
~Sidsel Marie Pedersen, 21 år, født i sognet 
|-Dorthe Nørregård Pedersen 1 år, født i sognet  
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Peder Christensen Bjerregård, 42 år født i Skinnerup, smed 
~Sidsel Marie Pedersen, 36 år, født i sognet 
|-Christian Pedersen, 12 år, født i sognet 
|-Jens Jensby Pedersen, 3 år 
|-Mette Katrine Pedersen, 3 år 
|-Anne Marie Pedersen, 1 år 
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1862 adk. Sidsel Marie Pedersdt., enke efter Peder Christensen Bjerregård 
 
1872 adk Christen Jensen ~med Sidsel Marie Pedersdt., huset no 35 
Folketælling Hillerslev 1880 
Christen Jensen, 45 år, født i Hunstrup, smed 
~Sidsel Marie Pedersen, 55 år, født i sognet 
|-Petrine Christensen, 16 år, født i sognet 
|-Jens Peter Christensen, 13 år 
Andreas Stentoft Jensen, 3 år, født i sognet, plejebarn 
Realregister 1946-1970 fol. 181, hus, matr. no 35 hk 0.1.3.½. 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christen Jensen, 55 år, født i Hunstrup, smed 
~Sidsel Marie Pedersen, 65 år, født i Hillerslev 
|-Petrine Christenen, 26 år, ugift, væver 
1907 adk arvinger efter Christen Jensen og Sidsel Marie Pedersen 
 
1907 skøde Carl Christensen, samme ejendom, 35h 1½ album frasolgt 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 35a 
Carl Christensen, født 1875 i Hillerslev, landmand 
~Marie Katrine Christensen, født 1878 Nørre Gørding, Ringkøbineg amt. 
|-Maren Brogård Christensen, født 1908 i Hillerslev 
|-Peder Brogård Christensen, født 1907 i Hillerslev 
|-Anna Brogård Christensen, født 1911 i Hillerslev 
|-Dagmar Brogård Christensen, født 1915 i Hillerslev 
|-Hilda Brogård Christense, født 1915 i Hillerslev 
1897 skøde do.,  no 34a 0.1.2.2½ - fra Trine Marie Larsen 
 
1945 skøde Marie Brogård Christensen 16n - domsudskrift 
 
1946 skøde Peder Brogård Chris tensen, 34a, 35a, 16n 
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1967 adk do.s arvinger, 34a, 35a 
 
1967 skøde Andreas Christensen Kragh, 34a, 35a 
 
En gård i St. Hillerslev, gl. matr ikel no 10, hk. 1.2.0.2. kl. Gade -> 2 huse a` 0.5.0.1., ny matrikel no 36 
Komissionsmatrikel 1661/62, ejer udlagt fra Mariager Kloster til Dorthe Då, bruger Jens Korsgård  
matr ikel 1664, hartkorn. 2.0., et boel, ejer Dorthe Då til Torstedlund, bruger Jens Nielsen 
matrikel 1688 no 10, hartkorn 1.2.0.2.,, ejer - bruger Peder Andersen Bunde 
1696, Kongens gods, hartkorn 1.2.0.2, : Fæstebrev som Mette Pedersdt. tilforn og Peder Andersen Bunde s idst havde, forrige Knud Langes, som nu på 3. år er øde 
DØV 1696, et øde bol, som Peder Andersen Bunde står for i matriklen, fæstet med 3 års fr ihed fra 1696 
1697 jordebog over gods, hjemfalden kgl. majestæt:  K.M. Oberst Trolles gods., bruger Peder Andersen Bunde,fæstet m. 3 års frihed for skatter 1696-99 for at opbygge gården 
DØV 1702 kgl. mjestærs gods, solgt auktion 1702. hartkorn 1.2.0.2., bruger Peder Andersen Bunde, solgt til borgm. Bjerregård 
matrikel 1688b no 10, hartkorn 1.2.0.2., ejer Envold Berregård, bruger Peder Andersen Bunde 
matrikel 1688c ejer Nørre Ullerupgård, bruger Mads Sørensen 
1756 Jordebog, Nr. Ullerupgård hartkorn 1.2.0.2., bruger Mads Sørensen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, ½ af no 10, 0.5.0.1. Bruger Jens Madsen  
hartkornsspecif ikation 1789, ejer Ullerupgård, hus no 3, hartkorn 0.5.0.1., bruger Jens Madsen Konge 
do 1789, ejer Ullerupgård, hus no 4,hartkorn  0.5.0.1., Bruger Peder Vandet ( ny matr. no 36) 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.5.0.1. ( ½ af ovenn.) ny matr. no 36, hk. 0.2.3.2.¾, ejer og bruger Peder Vandet, nu Peder Christian Andersen 
 
matr. 1664 Jens Nielsen 
 
før 1688 Mette Pedersdt. 
 
matr. 1688 Peder Andersen Bunde † 1716 46  Tingbog 1681-1694 
  ~Mette Pedersdt.(1680 Hill)  47 
  |-Birgitte Pedersdt. 90 
  |-Anders Pedersen 98 
  |-Maren Pedersdt. 01 
Tingbog 1694 holders der syn på Peder Bundes ødebolig, proprietæren til ejedommen, forr ige Oberst Trolles, udtaler at hvis ingen betaler skatter m.v., tilfalder godset kongen efter 
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forordnigen af 1693. 1696 stadig øde  
 
matr 1688c Mads Sørensen 92 
  ~Maren Villadsdt. 90 
  ~Bodil Jensdt. Nørgård 97 Hillerslev 
  |-Jens Madsen Konge  37 
 
herefter delt i 2 huse        
 
½  Niels Christensen Gade i et hus 63 U1737.1/43 
  ~Maren Gregersdt. 
  |-Gregers 95 
  |-Jens i Torsted 99 
  |-Inger 05 
  e. Anne Larsdt. 71 
  |-Maren 16 
 
½   Peder Nielsen Klit- barnløs 91 U1743.1/77 K1741/446 
  ~Maren Gregersdt-.- barnløs  U1739.1/63 
  e. Sidsel Thomasdt. 
 
U1766 f.206 Jens Madsen Konge   - 2/2 37 her U1793.4/114  ½ af sin far Mads Sørensen+ det hus han har  
      beboet i nogle år - nu  hk. 1.2.0.2. 
  e.Anne Kirstine Enoksdt. 32 
  |-Enok Jensen 62 
  |-Mathias Jensen ~Abelone Thomasdt.66 (~i Østrild) 
  |-Katrine Marie Jensdt. 68 
Ved folketælling 1787 bor parret i huset tillige med datteren, der er 21 år og vanfør 
Anne Tidsel 30 år og almissekone sidder til huse. Ved folketælling 1801. St. Hillerslev,30. fm. bor  Anne Kirstine Konge, 68 år, som enke og jordløs huskone i St. Hillerslev, der  
nyder almisse 
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U1766 f.207 Mogens Jensen, der kom fra en ejendom i Brund “ Jens Madsen i nogle år har haft med jord, hvorpå falder det ½ hk. 0.5.0.1., Huset i Brund må nedbrydes og 
opsætte ny lade på ovennævnte ejendom Gade kaldet” 
U1772 f.237 Mogens Jensen    genfæste af  0.5.0.1. 
  ~Anne Pedersdt.  
 
U1787 f.332 Peder Pedersen  Vandet.    ½ 55 Hillerslev HH1829/6 U1759.2/180,1778.1/197 Mogens Jensen Far:P.Chr.sen Vandet 
  ~Karen Christensdt.Hammer 58 Hillerslev U1794.4/131 
  |-Christen 94 
  |-Mette Katrine 85 
  |-Anne 87 
  |-Sidsel 92 
  ~Sidsel Andersdt.  U1800.4/295 
  |-Karen Pedersdt. 96 
  ~Maren Andersdt. 68 HH1815/408 
Ved folketællingen 1787 bor Peder Vandet og Karen  Hammer på stedet tillige med de 2 ældste børn 
Ved folketælling 1801 er Peder Vandet ~3. gang med Maren Anderst., 39 år, hendes 1. ægteskab 
- tillige med hans 2 døtre Sidsel og Karen, 10 og 5 år.og Christen Pedersen, 6 år 
se nedenfor skøde 1802 
 
U1795 f.430 Søren Pedersen Kortegård, ½. 56 Hillerslev  U1766.2/270 Jens Madsen Konge Far:Peder Jensen Hov  
  ~Maren Mikkelsdt.  62 Skovsted    “: Mikkel Jensen Balle 
Parret flytter til Sennels, hvor de ses på folketælling 1801, men ikke 1834. 
 
U1799 f.461 Mads Christian Pedersen Brond  ½ 73 Brund  U1799.4/259 Søren P. Kortegård Far:Peder Jensen 
  ~Ane Nielsdt.  73 
  |-Anne Madsdt. 00 
“Jens Madsens Konges enke i huset” 
folketælling St. Hillerslev 1801 14. fm. 
Ovenn. familie i 1. ægteskab, han som husmand m. jord og landsoldat. 
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= solgt 1800 til præstens private ejndom, bliver ny matr. 26a. 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 40, ( ny matr. no 36) 
 
1802 skøde Peder Pedersen Vandet hk. 0.5.0.1., sælger P. Marcussen til Ullerupgård 
  ~Maren Andersdt.  HH1815/408 
1806 afkald Peder Vandet, for arv efter s in søster Mette Pedersdt. 
 
1816 skøde Peder Christian Andersen, samme ejendom med besætning 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Peder Christian Andersen, 41 år, husmand 
~Karen Pedersdt., 34 år 
|-Sidsel Marie Pedersdt., 10 år 
|-Anders Pedersen, 7 år 
|-Lars Christian Pedersen, 4 år 
|-Karen Marie Pedersdt., 1 år 
Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
Peder Christian Andersen Vandet, 53 år, født i sognet, husmand og daglejer 
~Karen Pedersdt., 49 år, født i sognet* 
|-Lars Christian Pedersen, 15 år, født i sognet 
|-Karen Marie Pedersdt., 12 år født i sognet 
|-Anne Marie Pedersdt., 9 år,født i sognet 
* v ed Folketælling St. Hillerslev 1860, bor i et hus 
Karen Pedersdt., 63 år, født i sognet, husmandsenke og daglejerske med sønnen 
Lars Christian Pedersen 30 år, ugift, almisselem. 
 
1848 skøde Henrik Sørensen, samme ejendom, gl.hk 0.5.0.1., ny matrikel no 36 hk 0.2.3.2¼ 
folketælling St. Hillerslev udmark 1860, et hus ( se også matr. 21b) 
Henrik Sørensen 63 år, født i sognet, tømrer 
Ãnne Katrine Hansdt. 57 år, født i Kallerup 
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|-Søren Christian Henrik sen 27 år, født i Nors 
 
1855 skøde pastor Fåborg, no 36, hk. 0.2.3.2¼ 
1860, Folketælling St. Hillerslev, et hus 
Agathe Vilhelmine, født Rohde, 35 år, gift, født i København, ~med capellan Fåborg,p.t. fungerende præst for Harritslev, Sejlstrup og Rakkerby 
|-Luise Dorthe Fåborg, 4 år, født i sognet 
|-Ingeborg Marie Fåborg, 4 år, do 
|-Erika Fåborg, 2 år, do. 
Maren Henriksen, 33, ugift, født i sognet, tjenestepige. 
 
1860 skøde Niels Jensen, no 36 - se også matr. 29a, hvortil ejendommen her overføres 
 
Et hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 37 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.4.0.0., ny matrikel no 37 hartkorn 0.3.2.¾, ejer og bruger Søren Pind - nu Peder Pedersen 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 19 ( nyt reg. fol. 183) 
 
1798 skøde Søren Mortensen, et hus hk. 0.4.0.0., sælger Dorthe Andersdt. Malle, Jens Kielsgårds enke 
  Søren Mortensen 46 
  ~Else Nielsdt. 54 
   |-Niels Sørensen 87 
  |-Thomas Sørensen 95 
folketælling St. Hillerslev 6. fam.1801 
Søren Mortensen 55 år, husmand med jord 
~Else Nielsdt. 47 år 
|-Niels Sørensen 14 år 
|-Thomas Sørensen 4 år 
 
1815 skøde Niels Christian Sørensen, samme hus, sælger Søren Mortensen 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Niels Christian Sørensen, 50 år, husmand 
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~Johanne Gregersdt., 37 år 
|-Peder Christian Nielsen, 1 år 
Søren Mortensen, 91 år, aftægtsmand 
~Else Nielsdt., 80 år 
 
1838 skøde Peder Pedersen, samme hus - se også matr. no5 
folketælling Hillerslev 1845: et hus 
Peder Pedersen, 39 år, født i sognet, lever af sin jord 
~Maren Christensdt., født i Hunstrup 
|-Peder Pedersen 6 år, født i sognet 
|-Jens Peter Pedersen, 4 år 
|-Christian Pedersen 2 år 
folketælling 1860 - se matr. no 5 
 
1845 kontrakt med Christen Jensen og Maren Jensdt., der for livstid er tilfæstet brugen af huset (udslettet 1857) se matr. no 5) 
 
1880 adk Anders Christian Jensen til huset no 37 St. Hill. hk. 0.3.2.¾-som eneste arving efter Peder Pedersen, iflg. skifte se også matr. no 5  
 
1887 kontr  Hillerslev Andelsmejeri, på en lod af no 27, 2200 kv.alen i 49 år for 22 kr. år lig fra Anders Chr. Jensen  
Realregister 1946-1970 fol. 183 no 37 St. Hillerslev, et hus, hk 0.3.2.¾ 
 
1918 skøde Thomas Andreasen, svigersøn, no 37, 14f 0.1.1.1¾ 27b 0.1.12.2¼ (siden underlagt matr. 37a (37b 0.0.1.¼ frasolgt)), 28c 0.1.3.1.- aftægt til sælger 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. no. 37 
Thomas Andreasen, født 1888 i Hillerslev, landmand 
~Maren Andreasen, født 1889 i Hillerslev 
|-Anna Bunk Andreasen, født 1911 i Hillerslev 
|-Karen Kjær Andreasen, født 1912 i Hillerslev 
|-Andreas Kjær Andreasen, født 1915 i Hillerslev 
|-Christian Bunk Andreasen, født 1917 i Hillerslev 
|-Agnes Andreasen, f’dt 1919 i Hillerslev 
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Anna Hartvig, født 1904 i Hunstrup/Østrild, 1919 fra Sennels, tyende 
 
1946 skøde Andreas Kjær Andreasen 37a, 27b, 28c 
1947 skøde do., 14b Kløv 0.0.1.1¾ (udgår af matr. 1969) 
1970 skøde do., no 76 0.1.1.¼ ( opstået ved jordfordeling) 
1959 udgør 37a 0.6.1.¼, underlagt 18e, 42a v. jordfordeling 
 
Et hus med jord i St. Hillerslev, ny matrikel no 38 - 38a 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk. 0.5.0.0., ny matr. no 38, hk. 0.2.3.½, ejer og bruger Poul Knudgård - nu Peder Henriksens enke 
oprindelse: jord fra Peder Andersen Jensbys gård - 
 skøde og panteregister 1823-46, fol. 18 
 
1789 skøde Peder Jespersen, hk. 0.6., sælger Peder Andersen Jensby  
 
  Peder Jespersen 62 
  ~Anne Nielsdt.  67 HH1801 
  |-Else Marie Pedersdt. 93 
  |-Jens Pedersen 97 
  |-Niels Christian † 1804 03 
I skiftet nævnes hendes bror Peder Nielsen Toft i Hov, Sennels. 
Ved folketælling St. Hillerslev 1801, 5. fm. bor parret med de 2 børn, han som husmand med jord 
 
1813 skøde Poul Pedersen Knudgård, samme ejendom HH1826/105 
1826 skifte efter do, adkomst for enken Maren Mikkelsdt  
 
1827 adk Peder Henriksen Kortegård -attest, enken Maren Mikkelsdt. er ~m. Peder Henriksen Kortegård, hans adkomst 
1830 testamente oprettet af Peder Henriksen Kortegård til fordel for Maren Mikkelsdt. 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Margrethe Mikkelsdt., 59 år, enke 
|-Anne Marie Poulsdt., 19 år 
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|-Peder Poulsen, 15 år 
folketælling Hillerslev 1845, et hus 
Maren Mikkelsdt., enke,  73 i sognet 
|-Peder Poulsen Knudgård 19 her 
 
1845 skøde Peder Knudgård Poulsen, samme ejendom med aftægt til sælgeren Maren Mikkelsdt. ( no 38b frasolgt) - se også matr. 4b 
1848 skøde do, på sælgeren Christen Jensen Mygs hus 16a hk. 0.3.1.½. ( solgt 0.3.0.¼, rest 0.2.2.¼ 
1866 skøde do, parc el 3a i St. Hill. 0.4.2.¼ - sælger Chris ten Dige Andersen 
1869 skøde do, parc el no 68 i St. Hill. ¼ album, sælger Mads Mikkelsen 
1866 skøde do, parc el 20b 0.3.1.¼, sælger Christen Nielsen. ( 20d frasolgt.2 ¾ alb.) 
1874 skøde do, no 16k St- Hill. hk. 0.5.2.1¼. sælger Just Jensen 
folketælling Hillerslev by 1860 
Peder Poulsen Knudgård, 41 år 
~Maren Jensdt., 38 år, født i sognet 
|-Poul Pedersen, 12 år 
|-Jens Pedersen, 8 år 
|-Marie Pedersen, 4 år 
|-Peder Pedersen, 2 år 
Folketælling St. Hillerslev 1880, en gård - bor hvor? 
Peder Poulsen, 60 år, enke, født i sognet, gårdejer 
|-Poul Pedersen 31 år 
|-Marie Pedersen, 23 år 
|-Peder Pedersen, 21 år 
|-Eline Pedersen 12 år 
Niels Andreas Nielsen, 21 år, på fattigvæsenets vegne 
 
forts. fol. 253:  nyt register fol. 184 
 
1878  Skøde Christen Mikkelsen Jensen, en gård i Hillerslev - sælger Peder Knudgård Poulsen 
  matr. no 38a 0.2.2.2¼,16a 0.2.2.¼,16e 0.2.0.¼,16k 0.5.2.1¼,20b 0.3.0.½.,4b 0.2.0.2¼,3a 0-4-2¼,6ag 0.0.1.¾ Jensbygård ,6ar 0.0.2.1½,  
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Folketælling 1880 Hillerslev, en gård 
Christen Mikkelsen Jensen, 25 år, født i sognet, gårdejer 
~Karen Marie Jespersen, 27 år, født i sognet 
|-Anne Neergård Jensen, u 1 år, født i sognet 
Marianne Mikkelsen, 18 år, født i sognet, tjenestepige 
Thomas Christian Bonnerup, 19 år, født i ?, tjenestekarl 
 
Realregister 1846-1970 fol 184, 38a m.fl. 
 
1912 skøde Christen Neergård Jensen, søn, samme ejendom 
 
1919 skøde Ole Christian Olesen, 16a, 16e, 16k, 6ag, 6n, 4b, 3a,38a.  
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 16a 
Ole Christian Olesen, født 1878 i Kollerup, lanmand 
~Dorthe Olesen, født 1881 i Stagstrup 
Anne Kjeldsen, født 1852 i Harring, enke 
Niels Jepsen Nielsen, født 1904 i Hjardemål, tyende 
Margrethe Larsen, født 1905 i Østrild, tyende 
1939 skøde Niels Peter Krabbe, 16a,e,k, 4b, 3a, 28a, 7ag, 6ar. 
“DANSKE LÆANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Krabbe, Niels P., gdr. Hillerslev, født 6. oktober 1908 i Skjoldborg, søn af gdr. Chr. Krabbe. Gårdens navn er “Thinggård”, den blev ombygget i 1916 og overtaget af Krabbe i 1939. 
Der er opdyrket 35 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 34600, grundskyld kr. 19700. Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 9 køer, 20 ungkvæg og 6 svin, mod nu 6 heste, 12 køer, 22 
ungkvæg og 50 svin. Krabbe er uddannet ved landbruget. Har været på Rønshoved Højskole i 1930-31. 
1958 skøde Harald S.  Frolyst Jensen, 3a, 6ag, samt 12,6h af Korsø 
en del frasælges  i årene 1912, 1913, 1916, noget ændres v. jordfordeling, eller udlæggelse af vej. 
1958 udgør ejendommen 3a hk. 2.0.2.1¾, 6ag Jensbygård 0.0.3.1¼ 
 
St. Hillerslev matrikel no 38b 
Realregister 1846-1970 fol. 185, matrikel no 38b hartkorn 1¼ album, udgår at matriklen 1958 
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1882 skøde Poul Pedersen, 38b - fra Peder Knudgård Poulsen 
1914 adk Sidsel Kirstine Jensen, enken 
 
1914 skøde Andreas Christian Pedersen og Anne Matilde Pedersen 
 
Krog i St. Hillerslev, gl. matrikel no 23, ny matrikel no 39 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 2½ td. 1 f j, 1 alb., ejer udlagt fra Mariager Kloster til Peder Madsen, bruger Søren Jensen 
matrikel1664, hartkorn 6.4., ejer Peder Madsen, bruger Søren Jensen  
Todbøl jordebog 1682, hartkorn 3.6.3.0., bruger Jens Knudsens enke 
matrikel 1688 no 23, hartkorn 3.6.3.0., ejer Assessor Foss, bruger Jens Knudsen 
matrikel 1688b hartkorn 3.6.3.0.ejer Envold Nielsen, bruger Jens Knudsens enke 
matrikel 1688c hartkorn 3.6.3.0 ejer Nr. Ullerupgård, bruger Niels Krog 
jordebog 1756, Nr. Ullerupgård hartkorn 3.6.3.0., bruger Niels Krogs enke. 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, no 23, hartkorn 3.6.3.0., bruger Anders Nielsen Krog 
hartkornsspecif ikation 1789 no 9, hartkorn 3.6.3.0., ejer Ullerupgård, bruger Anders Krog 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hartkorn 1.5.2.1/6, ny matrikel no 39. hartkorn 0.7.3.½, ejer og bruger Jørgen Jørgensens enke - nu Peder Christian (Christensen) Sunesen 
 
matr.1664 Søren Jensen † før 1668   Tingbog, hvor der gives afkald for hans børn, arv e. Jens Pedersens sl. hustru.  se no 17 
  |-Jens Sørensen    
  |-Thomas Sørensen 
  |-Dorthe Sørensdt. 
 
matr.1688 Jens Knudsen Krog 50 Hillerslev  Tingbog 1672-1684 søn af Knud Jensen/Kirsten Christensdt.-søskende nævnt. 
     K1723/122 
  ~Anne Christensdt. Hvas    Tingbog 1681 Jens Knudsen gir afkald på hustrus vegne, tillige med Jens, Peder og Anne C 
     Hvas i Skinnerup, for arv e. Niels Christensen Hvas 
     som boede og døde i Aggerholm. 
  |-Niels Jensen Krog 
  |-Maren ~Chr.Jensen Bugge,Skinnerup 
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matr.1688c Niels Jensen Krog 82 her U1738.1/52 
  e. Maren Pedersdt. 95 Hillerslev U1773.1/166 1767.2/278  far Peder Jepsen i no 6 
  |-Christen på Ballerum,Tved 21 
  |-Jens Nielsen 19 
  |-Peder Nielsen Krog,St. Hill.~Else 30  
              Mikkelsdt. 
  |-Anders her i gården 36 
  |-Inger Nielsdt. 24 
  |-Karen~Jens Hansen, Hillerslev 25 
  |-Maren~Niels Vandet, Hillerslev 28 
 
U1760 f.159 Anders Nielsen Krog 36 her   hans mor opladt 
  ~Sidsel Eriksdt. 37 Hillerslev  U1785.1/255,Nørt.1743/204HH1797.  far E Christensen 
Ved folketælling 1787, St. Hillerslev gårde, 27. familie bor parret med en datter 
  |-Maren Andersdt., 18 år gl. 68 
herudover 1 tjenestekarl Ole Tidsel 32 år ugift og soldat 
indsidder Inger Krog, 61 år ugift, en syg stakkel. 
 
U1795 f.431 Christen Jacobsen Smed, forhen bysmed  67   hans svigerfar Anders Nielsen 
  ~Maren Andersdt. 68 her HH1812/167 
  |-Anne Christensdt. 94 
  |-Peder Christensen 96 
   
folketælling 1801, St. Hillerslev, 44. fm. 
Christen Smed, 34 år, bonde og gårdbeboer 
~Maren Andersdt., 29 år 
|-Ane Christensdt., 7 år 
|-Peder Christensen, 5 år 
Sidsel Krog, konens mor, 60 år, enke, samt en 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

242 

tjenestepige Maren Jensdt. 14 år. 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 50. 
1795 panteobl. Christen Jacobsen Smed i sin gårds tiendeanpart 
1804 skøde do, hk. 3.6.3.1.fra P Marcussen til Ullerupgård. 
anmærkning fol 50, 1811 skøde til Christen Smed 1 album, fra Marcussen (solgt igen ), anmærkning fol. 56: 1813 Chr. Jacobsen Smed solgt hk 1.3.0.2 5/6 ( se matr. 27a) 
(1804 sælger Chisten Jacobsen Smed hk. 0.6.0.2. til ny matr. 40a) 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 117  
1811 skøde Jørgen Jørgensen, hk 1.5.2.1/6, fra Christen Jacobsen Smed 
1816 skøde do., parcel no 5 hk. 0.4.1.1¾ fra Christen Jensen ( solgt igen fol. 126, no 16d) 
1818 skifte Jørgen Jørgensen, sikkerhed i hk. 2.1.3.1 1/12 HH1818/68 
se også gl.matr. no 38 
1818 pant Marie Christensdt.(obs), Jørgen Jørgensens enke i hk. 1.5.2.1/6 ( ifl. skifte hedder enken Anne Marie Andersdt.) 
 
tekst tabtgået, sandsynligvis skøde til  
  Jens Nielsen Myg, hk. 1.5.2.1/6 - se også Kjelstrup matr. 14a 
 
1826 skøde Simon Jensen Sejerslev,  samme ejendom. med aftægt til sælger Jens Nielsen Myg 
 
1831 skøde Peder Christian Christensen Sunesen, stedet hk. 1.5.2.1/6, overtager aftægten 
forts fol. 361: 
1855 adk. Maren Nielsdt. Bisgård, enke efter Peder Christian Christensen Sunesen, hk. 1.5.2.1/6, ny matr. no 39 0.7.3.2½ 
se matr. no 7a i St. Hillerslev ( gl. no 15) med folketælling Peder Sunesen 1845 
fol. 363, matr. no 39a ( 39b solgt til 7a) ny fol. 186 
 
1855 skøde Lars Christian Pedersen, no 39a hk. 0.4.0.2½- skøde fra sin mor Maren Nielsdt. Bisgård 
1856 skøde do., en udstykket parcel 6t 1 album, fra sælger Peder Christensen Smed 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Lars Christian Pedersen, 39 år, født i sognet, daglejer 
~Dorthe Marie Sørensen, 39 år, født i sognet 
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|-Maren Bisgård Lrsen, 8 år, født i sognet 
|-Anne Margrethe Larsen, 8 år, født i sognet 
|-Anne Marie Larsen, 4 år, født i sognet 
Peder Christian Larsen, 2 år, født i sognet  
1868 adk. Dorthe Marie Sørensen, Lars Christian Pedersens enke, uskiftet bo., 39a, St. Hill. 6t af Jensbygård 
 
Realregister 1846-1970 fol. 186, matr. 39a hk. 0.4.0.2½  
1868 skøde Jens Peder Pedersen, no 39a, sælger Dorthe Marie Sørensen - se matr. 7a og 8’l, folketæll 1860,1880 
folketælling St. Hillerslev 1890  
Jens Peter Pedersen, 59 år, født i Hillerslev. erhverv: landbrug 
~Maren Katrine Jensen, nu 55 år - hos dem bor  
2 børn: 
Christian Sinius Larsen, 5 år født i Hillerslev 
Dusine Marie Jensen, 12 år, født i Hillerslev 
 
1891 skøde Niels Christian Iversen Poulsen, 39a 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 39a 
Niels Iversen Poulsen, født ? i Rær, landmand 
~Else Marie Poulsen, født 1866 i Hillerslev 
|-Martine Poulsen, født 1892 i Hillersle 
|-Theodor Poulsen, født 1891 i Hillerslev. 
1942 adk Else Marie Poulsen, født Christensen, enken 
 
1947 skøde Dusenius Clemmensen, marskandiser, 39a 
 
1948 skøde Niels Peter Jensen, landmand 
fra ejendommen sælges matr. 39d, e, f. - 1968 udgør 39a hk 0.0.1.½ 
 
Hillerslev Havreland , ny matrikel no 40a 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 1.3.2.0., ny matrikel no 40a hartkorn 1.2.3.1¼, ejer og bruger Anders Bak - nu Frederik Søgård 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

244 

Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 102. hk. 0.5.1.1.( benævnt i hartkornsspec ifikation 1789 som tilhørende Peder Jensby)  og 0.6.0.2, ialt 1.3.2.0 annmærkning “skal have 
købt af Peder Jensby i Hillerslev”(s idstnævnte kommer fra Christen Jacobsen Smeds gård (ny matr. no 38)) 
 
1802 skøde Peder Thomsen Brund eller Bjerregård  hk. 0.2.3.½, sælger Niels Nielsen Graversen 
1803 skøde do. et hus i Hillers lev by, sælger Christen Overgård 
1804 skøde do., hk. 0.0.1.1¾- sælger Peder Andersen Jensby 
1804 skøde do., hk. 0.6.0.2., sælger Christen Jacobsen Smed 
1809 skøde do., hk. 0.2.0.1¾ - sælger Lars Thomsen 
 
1812 skøde Christen Pedersen Brund eller Bjerregård, hk. 1.3.2.0., - sælger Peder Thomsen 
 
1816 købek Jens Oxbøl, Thisted, et sted af ovenstående hartkorn 1.3.2.0., købekontrakt fra Christen Bjerregård 
 
1818 skøde Anders Nielsen Bak, en gård, ovennævnte hk. 1.3.2.0., sælger Jens Mikkelsen  
 
1826 skøde Frederik Jensen Søgård, et hussted på Hillers lev Havreland hk. 1.3.2.0., fra Anders Nielsen Bach 
Folketælling St. Hillerslev 1834, en gård 
Frederik Søgård, 74 år gårdmand 
~Else Thomasdt., 67 år 
|-Peder Frederiksen 37 år, inderste 
~Karen Marie Poulsdt., 32 år 
    |-Jens Christian Pedersen 1 år 
 
1842 skifte Peder Frederiksens adkomst iflg. skifte efter sin far Frederik Jensen Søgård 
Folketælling St. Hillerslev 1845, en gård 
Peder Frederiksen, 48 år, født i V. Vandet, gårdmand 
~Karen Marie Poulsdt., 43 år, født i Sjørring 
|-Jens Christian Pedersen, 12 år, født i sognet 
|-Poul Knudsen Pedersen, 11 år 
|-Else Kirstine Pedersen 7 år 
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|-Marianne Pedersen 3 år 
1853 adkomst Karen Marie Poulsdt., som enke efter Peder Frederiksen, hk. 1.3.2.0., ny matr. 40a, 1.2.3.1¼  
fol. 436 no 40a hk. 1.2.3.1¼, hvoraf sælges fol. 190 no 40c 0.0.3.½, rest 40a 1.2.0.¾- nyt register fol. 189 
 
1861 skøde Poul Knudsen Pedersen, gården 40a 
Folketælling St. Hillerslev 1860, en gård 
Poul Knudsen Pedersen, 26 år, født i sognet 
~Dorthe Andersdt., 28 år, født i sognet (dt. af Anders Pedersen Jensby) 
|-Peder Pedersen 2 år, født her 
|-Anders Jensby Pedersen 1 år 
 
1863 skøde Peder Mikkelsen Vestergård, 40a, hk. 1.2.0.¾ - mageskifteskøde 
Folketælling Hillerslev, 1880, en gård 
Peder Mikkelsen Vestergård, 66 år, født i V. Vandet, gårdejer 
~Anne Marie Poulsen, 64 år, født i sognet         
|-Anne Pedersen Vestergård 21 år, født i sognet 
~Søren Hundahl Nielsen, 31 år, født i sognet, svigersøn 
|-Niels Graversen Nielsen, u. 1 år, født i sognet 
 
1885 skøde Søren Hundal Nielsen, 40a, en hovedparcel. med aftægt til sælger 
Realregister 1846-1970 fol. 189, matr. 40a hk. 1.2.0.¾ 
1889 skifte efter hustru Anne Pedersen Vestergård 
Folketælling St. Hillerslev 1890, en gård 
Søren Hundahl Nielsen, 41 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Bodil Kirstine Larsen, 27 år, født i Hillerslev  
|-Niels Graversen Nielsen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Peder Vestergård Nielsen, 7 år, født i Hillerslev 
1895 adk Bodil Kirstine Larsen, enken, 40a     far Lars Munk 
 
1899 adk Christian Jensen Ørgård, som er ~ med enken, 40a m. bygninger 
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1918 skøde do., 4g 0.0.1.¾  
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 40a 
Christian Jensen, født 1856 i Hillerslev, gårdmand 
~Bodil Kirstine Jensen, født 1862 i Hillerslev 
|-Lars Munk Nielsen, født 1891 i Hillerslev 
|-Sørine Nielsen, født 1894 i Hillerslev 
|-Dorthe Marie Jensen, født 1897 i Hillerslev 
|-Otto Jensen, født 1903 i Hillerslev 
1938 adk Bodil Kirstine Larsen, 40a, 4g 
 
1938 skøde Lars Munk Nielsen, Otto Jensen og Karen Marie Laura Jensen, 40a, 4g, 27f 
fra ejendommen sælges matr. 40d,e. 
1941 udgør 40a hk. 1.0.3.¼, 27f 0.0.1.¾ 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Nielsen, Lars Munk, gdr. Hillers lev, født 28 marts 1891 i Hillerslev, søn af gdr. Søren Hundahl-Nielsen. Gårdens navn er “Kristinelysr” og har været i s lægtens eje i 75 år. Den er 
ombygget i 1916 og er i 1938 overtaget af Munk Nielsen. Der er opdyrket 20 tdr. land. Eejendomsskyld kr. 25000, grundskyld kr. ca. 15000. Besætningen var ved overtagelsen 2 
heste, 6 køer, 6 ungkvæg, 10 svin og 4 får, og nu 4 heste, 10 køer, 12 ungkvæg 0g 20 svin. Munk Nielsen er uddannet ved landbrugeet, har været i bestyrelsen for Hillers lev 
Sygekasse. 
 
Et hussted på matrikel 40a 
1875 skøde Anders Christian Jensen på en husbygning, opført på 40a St. Hillerslev og brug af et jordstykke ½ tdr. land i sælgeren Karen Marie Poulsdts., livstid 
 
Kappelhus i St. Hillerslev, ny matrikel no 41 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn  0.5.0.0., ny matrikel no 41, hartkorn 0.2.1.½, ejer og bruger Christen Jacobsen?- nu Thomas Christensen 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 88 - nyt register fol. 192 
anmærkning “skal ejes af Peder Sørensen i Hillers lev.  
 
1812 skøde Peder Nielsen Tøfting hk. 0.5.0.0. - fra Jens Thomsen Smed 
 
1815 skøde Peder Sørensen, samme ejendom - fra Peder Nielsen Tøfting, huset hk. 0.5.0.0.  
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1821 skøde Christen Jacobsen, murermester, samme ejendom ( se også Brund) 
† i Kappelhus 1824 Christen Jacobsens far, forhenværende gårdmand i Bedsted 
Jacob Pedersen Guldager~ Birthe Jensdt.  HH1824/26 
Folketælling St. Hilerslev 1834 
Christen Jacobsen 45 år husmand, murermester ( 1830-32 ejer også andet hus) 
~Inger Christensdt., 42 år 
|-Jacob Christensen 13 år 
|-Mette Helene Christensdt. 11 år 
|-Maren Christensdt. 8 år 
|-Nikoline Christensdt., 6 år 
Johanne Christensdt., 64 år, enke og aftægtskone 
Maren Nielsdt., 4 år, hendes plejedt. 
 
1838 skøde Thomas Christensen Skadhauge, samme hus 
Det er uvist, hvem der bor i huset her 1834 - både Christen Jacobsen og Thomas Skadhauge er noteret på folketælling dette år: 
Folketælling, St. Hillerslev 1834, et hus 
Thomas Christensen, 30 år, husmand og murermester 
~Ãnne Jensdt., 38 år 
|-Anne Marie Mikkelsdt.  
|-Knud Mikkelsen 10 år 
|-Mikkel Thomsen, 4 år 
folketælling 1845 Kjelstrup by Kappelhus 
Thomas Skadhauge, 41 år, født i Vust, husmand og murer 
~Anne Jensdt. 49 år, født i Sønderhå 
|-Else Kirstine Thomasdt., 9 år, født i sognet 
Ved folketælling 1860 Hillerslev Havreland,  boede 
Thomas Christensen og Anne Jensdt.i huset 
1865 afkald Niels Christian Jensen giver afkald for sin hustru, hendes fædrene og mødrene arv 
1866 skifte Anne Jensdt., enke efter Thomas Christensen Skadhauge og søn Mikkel Thomsens hjemmel på “Kappelhus”, gl. hk. 0.5., ny matr. St. Hillers lev no 41, hk. 0.2.1.½ 
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1866 skøde Mikkel Thomsen, moderens ½ - tekst tabtgået, noget om no 19 i Kjelstrup ( no 19 i Kjelsrup = Kielshus, erhvervet af Mikkel Thomsen 1866 og har moderen på 
aftægt.) 
 
1866 skøde Ole Jensen, samme ejendom mageskifteskøde ( bytter med Kielshus i Kjelstrup) 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Ole Jensen 58 år, født i Sennels 
~Maren Jensen, 56 år, født i sognet 
Kirsten Marie Olesen, 3 år, født i sognet, plejedt. 
Folketælling St. Hillerslev 1890, Kappelshus 
Ole Jensen, 68 år, født i Hillerslev, erhverv v. landbrug 
~Maren Jensen, 55 år, født i Hillerslev 
|-Kirsten Marie Olesen, 13 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 192, matr. 41 St. Hillers lev hk. 0.2.1.½ ( der 1941 sammenlægges med Kappelgård) 
 
1895 skøde Peder Pedersen 
 
1903 skøde Peder Pedersen, søn 
 
Hus i St. Hillerslev, matrikel 41b 
Realregister 1846-1970 fol. 259 matrikel no 41b, hartkorn 1album 
 
1915 skøde Anders Larsen, parcel 41b - fra Peder Pedersen Kappel 
 
1917 skøde Anders Jensen, samme parcel med bygninger 
 
1918 skøde Anders Larsen 
 
1920 skøde Laurits Pedersen 
1937 til register for Vigsø  
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Et hus i St. Hillerslev., ny matrikel no 42    
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. hk. 0.1.0.1, ny no 42,hk  0.1.1.0., ejer og bruger Niels Roer - nu Christen Kløjgård 
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 70: “se fol. 30” 
 
1802 skøde Niels Jensen Roer, sælgeren Peder Jørgensens  hus m. grund 
 folketælling 1801, St. Hillerslev, 40 fm., jordløs husmand, der tjener bonden 
Niels Roer, 38 år  
~Else Christensdt, 32 år.  
|-Jens Nielsen 3 år  
|-Niels Nielsen,1 år 
1820 skøde do., hk. 0.0.1.1., sælger Hans Henrik Vinter 
1827 skifte Niels Jensen Roer †, adkomst for enken Else Marie Christensdt.  
=skifte   HH1827/202 
=hertil? Poul Nielsen Roer, tjenestekarl i Hunstrup † 1834, 20 år HH1834/295 
 
1828 skøde Jens Christian Nielsen (Roer), samme ejendom, fra sin mor (Else Marie Christensdt.)  
 
1831 skøde Christen Christensen Kløjgård, med aftægt til Else Marie Christensdt. 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Christen Christensen Kløjgård, 39 år, husmand 
~Henriette Nielsdt., 29 år 
|-Anne Margrethe Christensdt., 1 år 
[ 1845 bor familien i Brund) 
 
Samme kilde fol. 70b: Ny matr. no 42, hk. 0.1.1.0., ejere: Christen Christensen Kløjgård, Christen Christensen Hove, Peder Badstue Jensen 
matr. 42b solgt, rest matr. 42a hk. 0.3.0.0. 
 
1841 skøde Christen Christensen Hove (eller Hou), - sælger Christen Christen Kløjgård 
Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
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Christen Christensen Hou, 30 år, født i sognet, husmand 
~Maren Kirstine Andersdt. Kortegård, 27 år,  
1860 pant Peder Badstue Jensen, obligation i no 42.  
1859 skifte Christen Hove †, adkomst for enken Sidsel Marie Nielsdt., i huset St. Hillerslev no 42, hk. 0.1.1.0.  
 
1859 adk Peder Jensen Badstue er ~med enken ( tekst tabtgået)  
Folketælling, St. Hillerslev 1860, et hus 
Peder Jensen Badstue, 29 år, født i Østrild, høker 
~Sidsel Marie Nielsdt., 35 pr, født i Hunstrup 
|-Lars Christian Christensen 10 år, født i sognet (hendes søn) 
|-Niels Christian Christensen, 5 år, do 
|-Christian Christensen, 3 år, do 
Realregister 1846-1970 fol. 193, matr. 42a hk. 0.0.3.0. 
1865 adk.  Peder Badstue Jensen/Peder Jensen 
Folketælling 1880 Hillerslev, et hus 
Peder Jensen, 48 år, født i Østrild, arbejdsmand 
~Sidsel Marie Nielsen, 64 år, født i Hunstrup 
Folketælling Hillerslev 1890, et hus 
Peder Jensen, 58 år, født i Østrild 
~Sidsel Marie Nielsen, 64 år, født i Hunstrup 
 
1903 skøde Christen Larsen Jensen 42a m. bygninger 
se videre matr. 21e St. Hillerslev 
 
St. Hillerslev et hus, ny matrikel no 42b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 85 
 
1866 skøde Niels Graversen Nielsen, no 42b i St. Hillers lev, hk. 0.0.2.0. med bygning - fra Peder Badstue Jensen 
 
1869 skøde Christian Thøgersen, samme hus (42c frasolgt) 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

251 

Folketælling 1880 Hillerslev et hus 
Christian Thøgersen, 78 år, født i Tved, tømrer 
~Anne Bertelsen, 82 år, født i Tved 
( ved folketælling 1860, boede parret på Ballerum, Kåstrup sogn) 
Christian Thøgersen, 59 år, født i Tved, tømmermand, et hus 
~Ãnne Bertelsen, 64 år, født i Hørdum 
|-Maren Kirstine Christiansen, 17 år, født i Hillerslev 
Jens Christian Vigh, 10 år, født i Thisted, opfødes for betaling 
 
1883 skøde Ib Christian Christensen, no 42b hk. 0.0.1.¾ 
se videre matr. 5c St. Hillers lev 
 
Et hus St. Hillerslev, ny matrikel no 42c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 466 ( nyt register fol. 195), matrikel 42c hartkorn 2¼ album 
 
1876 skøde Jørgen Thomsen, skomager, lod no 42c i St. Hillers lev, ( har pant i bygning) - sælger Christian Thøgersen 
Folketælling 1880 Hillerslev, et hus 
Jørgen Thomsen, 51 år, født i Hadsted, Århus amt, skomager 
~Else Marie Christensen, 50 år, født i Kåstrup 
Maren Andersen, 82 år, ugift, født i Vester Als, Mors, indsidder 
Realregister 1846-1970 fol. 195 42c 2¼ album, 42d solgt 1½album 
1919 adk. arvingerne Anders Chr. Thomsen, Thomas Martin Thomsen, 42c med bygninger 
 
1919 skøde Thomas Martin Thomsen 
 
1921 skøde Enevold Larsen 42c ( folketælling 1921 - se matr. Oddershedegård 7a) 
 
1926 skøde Carl Gustav Knudsen, samme ejendom 
 
1932 skøde Johannes Hartvig 
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1953 skøde Knud Hartvig Knudsen 42c 
 
1954 skøde Richard Harbo 42c, 45b 1½ album 
nyt tingbogsblad 1972 42c 
 
St. Hillerslev, et hus, matrikel no 42d 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 244, hartkorn 1¼ album 
 
1904 skøde Peder Christian Larsen, skomager, parcel 42d 
 
1914 skøde Mikkel Christensen, samme ejendom ( har pant i bygninger)  
 
1916 adk. kommunen ifl. skifte 
 
1943 skøde Carl Holm, 42d 
 
1960 skøde Arne Robert Poulsen, mekaniker, 42d 
 
St. Hillerslev, matrikel 42e 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 289, matrikel no 42e hartkorn 0.0.1.¼/ 1404m² 
 
1918 skøde Henrik Ibsen, bla. 42e - fra Helene Christensen (født Pedersen, enke e. Ib Chr. Christensen- se 5c) 
1934 adk Maren Kirstine Ibsen Kortegård født Christensen, enke, 42e 
 
1934 skøde Karen Marie Ibsen Kortegård 
 
1958 adk Magnus Jensenius Ibsen Kortegård, if lg. skifte 
 
1958 skøde Anker Emanuel Andersen, 42e 
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1972 ny tingbog blad 42e 
 
En gård i St. Hillerslev gl. matr ikel no 20 -> Huset, ny matrikel no 43 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk 5.2.1.1. ejer udlagt fra Ørum til Jacob Madsens arving, bruger Christen Larsen og Knud Thomsen 
matrikel 1664, hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger Christen Larsen og Knud Thomsen 
matrikel 1688 no 20, hartkorn 4.2.0.2., ejer Ejler Jacobsen og medarv., før hk. 5.1.1.1., bruger Christen Larsen og Knud Thomsen 
matrikel 1688b no 20 hartkorn 4.2.0.2., ejer Ole Nielsen, bruger nu Jens Larsen og Lars Christensen 
matrikel 1688c no 20 hartkorn 4.2.0.2., ejer  Jens Bone, bruger Jens Larsen og Lars Christensen 
Strøgods 1778 af no 20 bruger  Christen Nielsen ½ gård, hartkorn 2.1.0.1. 
do                                             Peder Andersen ½ gård, hartkorn 2.1.0.1. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 22, hartkorn 2.1.0.1., ejer Christen Baun i Skinnerup, bruger Peder Klit* 
hartkornsspecif ikation 1789 no 21, hartkorn 1.2.0.0. selvejer Christen Nielsen Toft (0.7.0.1 frasolgt) 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 0.0.3.0., ny matrikel no 43  hartkorn 0.1.0.1, ejer og bruger Christen Tofts enke, - nu Lars Pedersen Sårups enke 
* Peder Andersen Klittes gård bliver opdelt i parceller og solgt 1794 og 1801- 1801 nævnes sælger som Peder Andersen Klit i Lynderup 
 
matr.1661  ½ Christen Larsen     far L Jensen 
ps. i et boel gl. matr. no 35 bor også en Christen Larsen     
 
matr.1664 ½ Knud Thomsen   Tingbog 1667-1685 
  |-Karen Knudsdt.?, se nedenfor 
Tingbog 1685: Ejler Jacobsens arvinger har holdt syn på Knud Thomsens gård i St. Hillerslev 
 
matr.1688 ½ Lars Christensen   Ting bog1696 
 
matr.1688b ½ Jens Larsen   Tingbog 1695 Jens Larsens korn er skadet af kreaturer tilhørende Lars Christensen og hans 
mor Karen Knudsdt., de implicerede skal erstatte skaden.  
 
Før 1778 ½ Peder Andersen Klit 49  HH1799 
  ~Karen Andersdt.  49 
  |-Christen Pedersen 79 
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Peder Andersen Klit nævnt 1799 som ½ bror til † Maren Knudsdt.i Tved sogn ~Thomas Christensen Klit   
folketælling 1787 St. Hillerslev, 15 fm. (hk. 2.1.0.1., ½ gård 
Peder Klit, 38 år, bonde og gårdbeboer 
~Karen Andersdt., 38 år 
|-Christen Pedersen, 8 år 
og en tj.p., Else Christensdt., 30 år, ug. 
ikke på ft. 1801 (se ovenfor, 1801 nævnt som boende i Lønnerup, Hunstrup sogn) 
 
før 1778 ½ Christen Nielsen Toft 55 HH1813/228 
  ~Apelone Pedersdt.(~77), † 95 46 Malle HH1795/42   far P Jensen Smed 
  |-Niels Christensen 79 
  |-Peder Christensen 81 
  |-Christen Christensen 83 
  ~Maren Nielsdt.(Graversdt.)†1800 64 Hill HH1801/531   far N Graversen 
  |-Else Christensdt. 96 
  |-Inger Kirstine 99 
  ~Anne Jørgensdt. 
  |-Niels Christensen 01 
 
I skiftet efter Apelone 1795 er Mikkel Pedersen Hundal og Christen (Nielsen) Iversen, Malle, Sennels sogn, formyndere. 
( begge gift med døtre af Peder Jensen Smed i Malle 
folketælling, St. Hillerslev, 1787 14. fm. 
Christen Toft, 32 år, bonde og gårdbeboer 
~Ãpelone Pedersdt., 35 år, begge i 1. ægteskab 
|-Niels Christensen, 8 år 
|-Peder Christensen, 6 år 
|-Christen Christensen, 4 år 
desuden Niels Krog, 35 år, ugift almisselem, der sidder til huse 
Ved folketælling 1801, St. Hillerslev, 56 fm. 
bor Christen Toft i gården, nu som enkemand 2. gang, med 3 mindreårige børn: 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

255 

|-Else Marie Christensdt. 5 år 
|-Inger Christensdt., 3 år 
|-Niels Christensen, 1 år. 
Huset ny matr. no 43 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk. 0.0.3.0., ny matr. no 43, hk. 0.1.0.1¼. ejer og bruger Christen Tofts enke - nu Lars Pedersen Sårups enke 
Iflg. skøde og panteregister 1823-46, fol. 25, bor Christen Nielsen Toft i en ejendom i St. Hillers lev, hk. 0.6.0.0. oprindelig 
hk. 0.7.0.1¼, som 1769 skal være købt af Jesper Thomsen i Kåstrup-> Hus i St. Hillerslev matr. no 43. 
 
1791 skøde Peder Christensen hk. 0.0.2.0., sælger Anders Poulsen 
1805 skøde Christen Nielsen Toft, hk. 0.6.0.0., sælger Jacob Christensen Knold, det noteres her at Jacob Knold er gift m Mads Andersens enke, læst som hans adkomst på s in  
kones ejendom. hk. 0.5.2.0. ( 0.5.1.0. solgt 1815 af  Chr. Tofts enke Anne Marie Jørgensdt. Toft)  (Mads Andersen Knold brugte hk. 0.4.3.0 af gl. no 6 + 0.1.1.0. fra gl. no 2, ialt hk. 
0.6*.) 
*Mads Andersen Knold  Ø1785/366 
enken Maren Christensdt. 
( se også “Ejendom i St. Hillerslev (jord fra gl. matr. no 21?” (under diverse) 
 
1830 skøde Lars Pedersen Sårup, et hus 3 fjk. - sælger Christen Nielsen Tofts enke Anne Marie Jørgensdt. 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Lars Pedersen Sårup, 51 år, husmand 
~Else Marie Christensdt.,(Toft) 38 år 
|-Maren Larsdt., 13 år 
|-Peder Larsen, 11 år 
|-Niels Christian Larsen, 8 år 
|-Jens Peter Larsen, 5 år 
|-Else Marie Larsdt., 2 år 
Folketælling St. Hillerslev 1845 
Else Marie Toft, enke, født i sognet, lever af sin jordlod 
|-Jens Peter Larsen, 10 år, født i sognet 
Gregers Nielsen, 26 år, født i Østerild, daglejer 
~Maren Larsdt., 24 år, født her 
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|-Anne Sø Gregersen, 1 år, født her 
 
1841 skøde Jens Pedersen Jensby, huset hk. 0.0.3.0., fra Lars Pedersen Sårups enke Else Christensdt.( se også anden ejendom) 
 
1848 skøde Gregers Nielsen et hus 3 f jk., nyt hk. 0.1.0.1¼ 
1857 skøde do, parc el no 5g fra Peder Pedersen - solgt igen fol. 386 
1866 skøde do, parc el no 5b St. Hill, hk. 2¼ album, sælger Frands Chr. Nielsen 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Gregers Nielsen 60 år, født i Østrild, jordbruger 
~Maren Larsen 58 år, født i sognet 
1886 skifte efter do, adkomst for enken Maren Nørgård til huset no 43 hk. 0.1.0.1 ¼ og parcel 4k 2¼ alb.  
folketælling Hillerslev 1860, et hus 
Gregers Nielsen, 41 år, født i Østrild, daglejer 
~Maren Larsdt., 39 år, født i sognet 
|-Lars Sårup Gregersen 
|-Else Bak Gregersen 12 år 
|-Christian Gregersen 1 år 
 
1886 skøde Anton Gregersen, samme ejendom.m aftægt til Maren Nørgård Larsen 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Anton Gregersen, 25 år,ugift født i Hillerslev, daglejer 
Maren Nørgård Larsen, 68 år, enke, født i Hillerslev, hans mor 
 
1887 lejekontr, Lars Sårup Gregersen på jordstykket 4k. 
Ved folketælling Hillerslev 1880 bor 
Lars Sårup Gregersen, 34 år, født i sognet som daglejer i et hus 
~Dorthe Kirstine Christensen, 26 år, født i Kåstrup 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Dorthe Kirstine Christensen, 36 år, enke, født i Kåstrup, fri fattighjælp 
|-Maren Nørgård Gregersen, 8 år, født i Hillerslev 
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|-Kristine Gegersen, 5 år, født i Hillerslev 
|-Christian Marius Gregersen, 2 år, født i Hillerslev 
se også huset 44 
Realregister 1846-1970 fol. 196  Matr. 43 hk 0.1.0.1¾, 4k 2¼ album. 
 
1907 skøde Anton Gregersen, parcel 28d 0.1.3.¾  
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 43a 
Anton Gregersen, født 1864 i Hillerslev, landmand 
~Marie Matilde Gregersen, født 1867 i Hillerslev 
|-Sine Kristiane Gregersen, født 1903 i Hillerslev 
Tillægsliste samme sted 
Kristine Gregersen, født 1886 i Hillerslev, damesk rædder, p.t. i Sennels.  
1937 adk Marie Matilde Bojesen, enken iflg. skifte 4k, 28d, 43a, 43b, 53a  ¼ album.(43i solgt). 
 
1940 skøde Martin Johansen, 4k¾ alb., 28b, 43a, 53a 
1946 skøde do., 34j 0.0.1.1¾ -fra Jens Jensby Christensen 
1958 udgør 53a hk 0.0.3.2. 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 44- 44a  
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.0.1.1., ny matrikl no 44, hartkorn 0.0.2.½, ejer og bruger Christen Pedersen 
Ejerliste iflg. skøde og panteregister 1823-46 fol. 17 
anmærkning: skal have købt det af Peder Jensby ( Peder Andersens enke står anført som forrige ejer) 
 
1811  Christen Christensen Vestergård i hk. 0.0.1.1. en panteobligation fra  
1821  do. forligelsesforretning, hvorved Chr. Vestergårds hus og løsøre udlægges til fuldmægtig Raun ( udsl. 1826) 
~Karen Marie Bertelsdt. i Brund -   HH1820/390 
1825 skøde fra auktionsretten til Christen Christensen Vestergård fremlagt.  
 
1824 skøde Christen Pedersen, sælgeren Christen Christensen Vestergårds hus. hk. 0.0.1.1 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
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Christen Pedersen, 52 år, tømmermand 
~Bodil Marie Eriksdt., 66 år 
Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
Christen Pedersen, 63 år, født i Hjardemål, husmand og tømrer, har 4 skp. land 
~Bodil Marie Eriksdt., 77 år, født i Kåstrup. 
( Samme som ? Christen Pedersen, der ved folketælling 1860, 78 år gl., bor i et hus 
~Kirsten Christensdt., 68 år gl., født i V. Vandet.) 
 
1857 skøde Jørgen Christensen Tofts enke Else Nielsdt.(Slot), hus matr. no 44, mue hk. 0.0.2.½. 
folketælling Hillerslev 1860. et hus 
Else Nielsdt.,( Slot) 63 år, enke 
|-Margrethe Jørgensdt., 27 år ugift 
( ved folketælling Hillerslev 1880, bor enken og datteren i et hus 
 
1865 skøde Christen Jørgensen, s in mors hus m. beboelse for sælger og datter Margrethe Jørgensen 
 
1868 skøde Peder Nielsen Bjerregård, sm. hus 
 
1878 skøde Christian Peder Andersen, sm. hus ( 44b frasolgt) 
 
1879 skøde Lars Skårup Gregersen, huset 44a hk. 0.0.1.2¾ - se huset matr. n 43 
Realregister 1846-1970 fol 197 matr. 44a St. Hillers lev hk. 0.0.1.2¾ 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 44a 
Dorthe Kirstine Gregersen, enke, født 1883 i Hillerslev, aldersrenteydelse 
1928 adk. Dorthe Kirstine, født Christensen, enken,  samme if lg. skifte 
 
1928 skøde Kristine Gregersen, datter  
 
1949 adk. Ejnar Gregersen, if lg. skifte 
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1949 skøde O. Bech Andersen, gartner, 44a, 44c (4d 2 album solgt) 
1972, nyt tingbogsblad 44a 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikrl no 44b 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 198, no 44b hartkorn ¾ album 
 
1879 skøde Poul Christensen, no 44b - fra Christian Peter Andersen 
1911 adk. Marie Larsen, enken - se også matr. 5h 
 
1911 skøde Anders Larsen, samme ejendom 
 
1913 skøde Anders Christian Gregersen, samme ejendom, mageskifte 
 
1915 skøde Christen Knudsen Gregersen, samme ejendom 
 
1918 skøde Peder Overgård, kurator, 44b, 38c 1¼ album 
 
1918 skøde Jens Pedersen, samme ejendom 
 
1941 skøde Thorvald Overgård i Hjardemål - fogedskøde 
 
1941 skøde Otto P. Jensen Ørebro, samme ejendom ( 44b, 38c frasolgt)  
 
1943 skøde Martin Nielsen Ørebro 18f 0.1.1.1½, 22d 0.0.2.2¾ - se Vigsø 
 
1946 skøde Søren Ingvald Lind Rasmussen, 18f, 22d, 43a Viksø 
 
1952 skøde Carl Christensen, samme 
 
1953 skøde Adolf Knigge, samme ejendom 
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1959 skøde Erik Christensen, samme ejendom 
nyt tingbogsblad 1972 18f 
 
Et hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 45, 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.0.0.1., ny matrikel no 45 hartkorn 0.0.1.¾, ejer og bruger Just Christensen - nu Peder Andersen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 28 ( nyt register fol. 199) 
 
1. beboer nævnt ( uden årstal og skøde) Christen Terkildsen, sandsynligvis identisk med nedenstående: 
folketælling 1801, St. Hillerslev 47. fm 
Christen Terkelsen 52 år, i 1. ægteskab, husmand med lidet jord 
~Karen Pedersdt., 62 år, i 2. ægteskab 
 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Just Christensen, 62 år, husmand 
~Maren Christensdt., 62 år 
 
folketælling St.Hillerslev 1834 
Peder Andersen, 52 år husmand 
~Kirsten Nielsdt. 39 år 
|-Niels Pedersen 11 år,  
|-Anders Pedersen, 8 år 
|-Anne Pedersdt. 2 år 
Folketælling St Hillerslev 1845,et hus 
Peder Andersen, 63 år, født i sognet, husmand og daglejer 
~Kirsten Nielsdt., 50 år, født i Kåstrup 
|-Anders Christian Pedersen 19 år, født i sognet 
|-Dorthe Marie Pedersdt., 10 år, født i sognet 
|-Karen Marie Pedersdt., 6 år, født i sognet 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus ( dog ikke dette hus, det er uvist hvorlænge Peder Andersen ejede eller beboede dette hus) 
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Peder Andersen 78 år, født i sognet, indsidder og daglejer 
~Kirsten Nielsdt.,64 år, født i Kåstrup 
 
1852 skøde Hillerslev sogns fattigvæsen, et hus matr. no 45 i St. Hillerslev. hk. 0.0.1.¾, sælger proprietær Thomas Neergård 
Folketæling, St. Hillerslev 1860, sognets fattighus 
Lars Jensen, 67 år, født i Nørhå, inderste med almisse * 
~Karen Nielsdt., 60 år, født i sognet 
Thomas Jensen, 47 år, ugift født i V. Vandet, almisse 
Else Jensdt. 58 år, ugift,født i sognet, almisselem 
Andreas Pedersen Møller 60 år, født i Randers, indsidder, skomager, understøttes af fattigvæssnet 
~Birgitte Christensdt., 59 år, født i Thisted 
|-Peter Bülov Møller, 22 år, ugift, født i sognet, daglejer 
Maren Katrine Nielsdt., 35 år, ugift, født i sognet, almisselem 
* Ved folketælling St. Hillerslev 1834 et hus: 
Lars Jensen Mahler 40 år, husmand 
~Karen Nielsdt., 32 år 
|-Else Margrethe Larsdt., 10 år 
|-Maren Larsdt. 7 år 
|-Jens Larsen 5 år 
*Ved folketælling St. Hillers lev 1845: 
Lars Jensen Mahler 51 år, født i Nørhå, husmand og daglejer 
~Karen Nielsdt. Roer, 43 år, født i sognet, væver og får almisse 
|-Jens Nikolaj Larsen 15 år, født i sognet 
|-Else Marie Larsen, 11 år, født i sognet 
|-Jensine Larsen 6 år, født isognet 
|-Poul Christian Larsen 2 år, født i sognet 
Folketælling 1880, Hillerslev, fattighus - 4 familier: 
Maren Katrine Nielsen 64 år, ugift,født i sognet, almisselem 
Peder Poulsen, 75 år, enke, født i sognet, almiselem 
Karen Nielsdt., 78 år, enke, født i sognet, almisselem 
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Anne Christensdt., 82 år, enke, født i Skyum, almisselem 
 
skøder? 
  Dorthe Nielsdt.( enke efter Mads Christian Andersen i matr. no 13d) 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Dorthe Nielsen, 65 år, enke, født i Hunstrup, husmandsenke 
|-Maren Madsen, 31 år, født i sognet 
Carl Christian Madsen, 11 år, født i sognet, plejesøn 
 
1881 skøde Maren Madsen no 45 m. bygning og aftægt til sælger Dorthe Nielsdt.  
 
1886 skøde Lars Nielsen, 45 i St. Hillers lev. 0.0.1.¾ ( se også 12f) 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Lars Nielsen, 29 år, født i Sennels, husmand og tømrer 
~Marie Karoline Andersen, 27 år, født i Hillerslev 
|-Niels Bech Nielsen, 3 år, født i Hillerslev 
|-Anders Kåstrup Nielsen, 3 år, født i Hillerslev 
|-Christian Peter Nielsen, under 1 år, født i Hillerslev  
 
Realregister 1846-1970, fol. 199 ( fra gl. reg. fol. 540) no 45 St. Hillerslev, 1¾ album, 
“der mangler skøde fra Dorthe Nielsdt. - læst 1881” 
 
1907 skøde  Petr ine Christensen, et hus med grund - lejeret på livstid - aflyst 1929 
Folketælling Hilerslev 1921 
Petrine Christensen, født 1864 i Hillerslev, ugift, aldersrentenyder 
huset solgt 1938 se 12f 
 
Et hus,hk. 0.0.2.1/3 -ny matr. no 46. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.0.2.1 1/3, ny matrikel no 46, ejer og bruger Lars Skomager - nu Peder Christensen   
Ejerliste, skøde og panteregister fol. 71 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

263 

 
1795 skøde Christen Andersen, hk.0.0.2.1 1/3, sælger Niels Jepsen 
 
1811 skøde  Christen Christensen, et hus- sælger Lars Pedersen Skomager, der er gift med Christen Andersens enke 
 
1817 skøde Lars Pedersen Skomager, sm. hus, fra Christen Christensen 
1842 skifte Lars Skomager †, adkomst for enken Benned Christensdt.  
 
1842 adk. Peder Christensen der er ~med Benned Christensdt, - se og så andre ejendomme. ( solgt fol. 490 ) se matr. 31a 
 
Et hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 47 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.0.0.2, ny matrikel. no 47 hk. 0.0.1¾, ejer og bruger Lars Skomager - nu Peder Christensen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 30, ejere sir Vinter, Lars Pedersen Skomager, Peder Christensen, Jens Christian Nielsen (Roer) 
anm. “skal have købt det af Henrik Christensen i Hillers lev 1798, 2 album, ligeså af Peder Jørgensen i Hillerslev 1802 hk. 0.1.0.1. se fol. 70, hvor solgt” 
 
1820 skøde Lars Pedersen Skomager, sælger Hans Henrik Vinters hus 2 album og et fælledskifte på Ballerum. 
1839 skifte adkomst for Lars Skomagers enke, Benned Christensdt. - se også matr. 31.  
 
1842 vielse adkomst for Peder Christensen ~Benned Christensdt., huslodden 2 alb.- solgt fol. 490.: 
solgt 1880 til matr. 31 - se der 
 
Et boel i St. Hillerslev, gl. matr ikel no 3, ny matrikel no 48  ( se også matr. no 10, 12a) 
matrikel 1664, hartkorn 1.0., ½ boel,  ejer Ørum, bruger Christen Mikkelsen 
matrikel 1688 no 3, hartkorn 0.7., ejer Ørum, før 1.0., bruger Christen Andersen Hou, 1 boel 
matr ikel 1688b no 3 hartkorn 0.7., ejer nu Poul Maes, bruger.nu Bertel Nielsen 
matrikel 1688c no 3 hartkorn 0.7., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Bertel Malle 
Strøgods 1778, af no 3 bruger Lars Olesen 0.0.0.1. 
do 1778, af no 3 bruger Lars Olesen 0.0.0.1. (sammen med no gl. matr. 32 hk 0.0.2.0) 
rest 0.6.3.1.? 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk. 1 album, ny matr. no 48 hk. 0.0.1.2¼ - ejer og bruger Niels Fredskilde - nu Niels Christian Christensens stervb0 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

264 

 
matr.1664 Christen Mikkelsen Bødker † før 1683   Tingbog 1668ff 
  ~Johanne Jensdt.   do 1668 
  |-Peder Christensen~ 
              Mette Pedersdt. Ll. Hill.  do 1672  far P Christensen 
Christen Mikkelsen Bødker bruger desuden et boel, se gl. matrikel no 4, hk 0.4.1.1.  
Tingbog 1668, Christen Mikkelsen giver, på sin hustru Johanne Jensdt.s vegne afkald på arv til Jens Pedersen i St. Hillerslev efter hans sl. hustru ...... se gård no 17 
Tingbog 1683 holdes der syn på Johanne Jensdatters, Christen Mikkelsens enkes hus i Hillers lev. der manglede 3 fag, som var faldet ned og borte, både i længden og bredden.  
samme år  beklager Peder Thomsen af Ørum at Christen Bødkers enke, Johanne Jensdt. i St. Hillerslev er rømmet fra sin bolig uden opsigelse og advarer enhver hos hvem hun er 
flyttet ind, at tilkendegive det for ham.  
 
Før 1684 Anders Jensen   Tingbog 1684Tingbog 1684 stævner Peder Andersen (Bonde) Anders Jensen, som nu bor i 
Christen (Mikkelsen) Bødkers bolig og har den i fæste. Vidner blev spurgt om de ikke var i Peder Andersens hus, da han gjorde akkord med Anders Jensen om ½ boels jord, som han 
havde i fæste i St. Hillerslev og afstod til Anders Jensen, som lovede at bygge og forbedre husene og holde Peder Andersen fr i for skat efter nytår og desuden give Peder Andersen 2 
sldl. for opladelse. 
1687 gav Anders Jensen last og klage over dem, som lader deres grise og svin løbe løs over hans korn. 
1691 tilbyder Ørum 2 boliger til fæste, det ene som Anders Jensen før havde i fæste. 1698 stævnes Anders Jensen for gæld, men om han stadig bor her i ejendommen er uvis. 
 
matr. 1688 Christen Andersen Hou 
 
matr. 1688b Bertel Nielsen Malle ( der også bruger en del af et bol, gl. matr. no 4) 
 
Strøgods 1778, af no 3 bruger Lars Olesen 0.0.0.1. 
do 1778, af no 3 bruger Lars Olesen 0.0.0.1. (sammen med en del af gl. matr. nio. 32 hk. 0.0.2.2.) 
 
Før 1778 Lars Olesen Rytter  HH1799/499 
  ~Mette Madsdt.  HH1795/75 
  e. Else Kirstine Thomasdt.  
folketæling St. Hillerslev, 1787, Husfolk 13. fm 
Lars Rytter 51 år gl.  
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~Mette Madsdt. 58 
Til huse Karen Hvas, 71 år gl., nyder almisse 
Hans arvinger er en søster Maren Olesdt.~Jens Nielsen Skadholm i Skjoldborg 
Hendes arvinger er ½ søster Katrine Poulsdt 70 år, enke e. Niels Hammer i Agerholm 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 26:hk 0.0.2.1 (solgt fol. 250 hk 0.0.2.0), rest 1 alb. matrikel no 48 Hillers lev hartkorn 0.0.1.2¼, 10a  hk 3.2.2.2½, 10e  hk 0.2.0.2½ 
nyt reg. fol. 73 
 
1799 skøde Ole Ibsen, fra Lars Olesens enke Else Kirstine Thomasdt., hk. 0.0.2.1. (solgt fol.250 0.0.2.0.) 
Iflg. folketælling 1801, en huskone, i St. Hillerslev 60.fm., hvis mand tjener i Thisted 
Ole Ibsen   HH1812/168 
~Sidsel Marie Andersdt. 76 
|-Margrethe Olesdt. 95 
|-Lars Olesen 98 
til huse:  
Anne Tidsell, 49 år ugift, ussel almisselem 
Maren Andersdt., 59 år, ugift, yderst arm pige. 
 
1817 købek. Niels Fredskild, et hus hk. 1 alb., skøde samme år, sælger Ole Ibsens enke Sidsel Marie Andersdt. 
=Niels Christensen Fredskild  HH1828/306 
~Birthe Andersdt 
e. Sidsel Marie Andersen 
hartkornsekstrakt 1820/39 hk. 1 album, ny matr. no 48 hk. 0.0.1.2¼ - ejer og bruger Niels Fredskilde - nu Niels Christian Christensens stervb0 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Sidsel Marie Andersdt., 59 år, enke, almisse 
|-Maren Katrine Nielsdt., 19 år ( var Sidsel ~med Niels Fredskilde, ja) 
Peder Toft, 52 år, ugift, almisselem, 
Anne Margrethe Andersdt. 63 år, almisse 
1845 bliver huset no 48 solgt på auktion til Anders Jensby i gård no 10a 
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Eje ndom i Hillerslev, ny matrikel no 49 m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 1 alb., ny matrikel no 49 hartkorn 0.0.1.¾, ejer og bruger Anders Rask - nu Peder Nørgård 
Ejerliste, Skøde og panteregister 1823-46 fol. 272 
 
1831 skøde Peder Christian Andersen Oddershede, et hus hk 1 alb. og parcel no 2 af gård i Hillers lev hk 0.3.0.1¾ og parcel påHillerslev mark hk. 0.0.1.0.- fra Anders Sørensen.  
(Peder Christian Andersen Oddershede køber 1832 parc eller med hus - se under diverse 
 
1832 skøde Christen Christensen (Justsen), samme ejendom ( se også matr. 8a)  
 
1836 skøde Peder Christensen Nørgård, hus i Hilers lev 1 album, parcel hk 0.3.0.1¾, et stk. jord på Hillerslev Mark med kærsksifte hk. 0.0.1.0. 
Folketælling 1845, et hus 
Peder Christensen Nørgård, 42 år, født i sognet 
~Dorthe Christensdt., 40 år, do. 
|-Christen Pedersen Nørgård 15 år 
Christen Justsen Nørgård, 2 år 
se også matr. 8a 
 
1848 skøde Christen Christensen Justsen, huset matr. 49 hk. 0.0.1.¾, matr. 13b parcel gl. hk 0.3.0.1¾, ny 0.4.0.¾, jord med kærskif te ny matr.33, hk. 0.0.1.2¼ ( tekst tabtgået, 
henviser til testamente - se matr. 8a 
 
? skøde Peder Christensen Sjælland, samme ejendom,. ( tekst tabtgået) se også matr. 8a 
1856 skøde Peder Christensen Nørgård, mageskifte fra Anders Christian Pedersen Nørgård, samme ejendom.(se også matr. 8a) 
 
1863 skøde Peder Christensen Sjælland, fra Peder Christensen Nørgård. 
tekst tabtg. 
huset solgt 1873, se matr. 8a  
 
St. Hillerslev, matrikel no 50b 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 292, matrikel no 50b, hartkorn 1 album / 380m², 30c ¾album 
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1929 skøde Gustav Jensen 50b - fra Anders Mikkelsen 
1935 adk Kristine Mathilde Jensen født Heegård, enke i usksiftet bo, 30c, 50b 
 
1935 skøde Just Jensen, 30c, 50b 
1946 skøde do., 4c, 1¼ album, - fra A. P. Andersen 
1951 adk arvinger efter Just Jensen, iflg. skifte 
 
1951 skøde Christen Vandet Kanstrup, 4s, 30c, 50b 
 
1951 adk L. Chr. Larsen Jensby,  Skovsted - fra sksifteretten Thisted købstad 
1962 adk Helene Larsen, 4s, 50b - if lg. sskifte 
 
1962 skøde Niels Overgård Andersen, slagteriarbejder, 4s, 50b 
4c 504m²,  20c soslgt ny tingbog 30e, 40b ny tingbog 1973 blad 50b 
 
Et hus i St. Hillerslev, matrikel no 51 
hartkornsspecif ikation 1820/39 hartkorn 1 alb., ny matrikel no 51, hartkorn 2 alb., ejer og bruger Anders Pedersens enke -  nu Niels Christian Vang, bruger Jens Graversen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 269 
 
1828 skøde Jens Christian Graversen, en husbygning og brug af en jordlod 1 alb. fra Niels Christian Vang i 27b- se der 
Huset må være identisk med: 
Fattigvæsenet, ny matr. no 51a 
hartkornsekstrakt 1820/39, uden gl. hartkorn, ny matrikel no 51a, hartkorn ½ album, ejer Niels Kollerup - nu sognets fattigvæsen, bruges af de fattige 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Jens Christian Graversen, 37 år, husmand 
~Inger Katrine Hansdt., 35 år 
|-Poul Christian Graversen, 9 år 
|-Kristine Jensdt 7 år 
|-Hans Christian Jensen 3 år 
|-Maren Katrine Jensdt. 1 år 
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Folketælling St. Hillerslev 1845,  et hus.  
Jens Christian Graversen, 48 år, født i sognet, husmand og kludesamler 
~Inger Katrine Hansen, 48 år, født i Slesvig. 
|-Hans Christian Jensen, 14 år, født i sognet 
|-Maren Katrine Jensen, 11 år 
|-Peter Jensen, 1 år 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Jens Christian Graversen, 63 år, født i sognet, kludesamler 
~Inger Katrine Hansen, 62 år, født i Slesvig 
i samme hus:  
Maren Katrine Jensen, 27 år, gift, født i sognet, tyendes kone, syerske 
|-Mette Katrine Pedersen 2 år, født i sognet. 
if lg.Skøde og panteregister 1823-46 fol. 495 ejer Christen Hansen ovennævnte hus 
 
1880 skøde Jens Larsen Madsen, matr. 51 i Hillerslev - fra Christen Hansen  ( Jens Larsen Madsens enke Karen Jensdt. Hørdum bor 1890 i Kjelstrup) 
nyt register fol. 205, matr. 51a ½ album ( solgt), 51b 1¼ album 
 
1884 skøde Edvard Emil Nielsen, 51 med bygning - se også matr. 65  St. Hillers lev) 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Edvard Emil Nielsen, 32 år, født i Skjoldborg, husmand 
~Johanne Marie Johansen, 28 år, født i Rær 
|-Niels Christian Nielsen, 4 år, født i Hillerslev 
|-Johannes Nielsen, 3 år, født i Hillerslev 
1862 adk Johanne Marie Nielsen, enke, 51b ( læst 1917), if lg. skifte 
 
1917 skøde Marie Nielsen, Otto E. Nielsen, enkens børn, 51b, 27’l 
Folketælling Hillerslev 1921   
Edvard Nielsen, født 1856 i Skjoldborg, ankom til sognet 1886 fra Tved, karetmager 
~Johanne Marie Nielsen, født 1861 Rær, syerske  
Marie Nielsen, født 1892 Hillerslev, barn, indlogerende, syerske 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

269 

Tage Nielsen, født 1913 i Hillerslev 
1970 adk Marie Nielsen - nu eneejer, iflg. skifte 
 
1970 skøde Georg Tage Nielsen 
 
St. Hillerslev, matrikel no  51c 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 302, hartkorn ¾album 
 
1933 skøde Niels Iversen Hyldgård, 51c - fra Edvard Emil Nielsen 
 
1946 skøde Børge Gregersen, 61c  
1946 skøde do., 25o, 1¾album - fra Niels Iversen Hyldgård 
 
1950 skøde Anton Christensen Krogh, samme ejendom 
 
1954 skøde Anton Pedersen Nørgård 
1956 adk Kirstin Marie Oddershede, iflg. skifte 
 
1956 skøde Andes Peter Andersen, skomagermester 
1959 adk Dorthe Andersen, iflg. skifte 
 
1960 skøde Lars N. Gregersen, arbejdsmand 
 
1968 skøde Jens Peter Nørgård Larsen, arbejdsmand 
ny tingbogsblade 1968, matr. 25o 
 
En toft i Hillerslev, ny matrikel no 52b 
hartkornsekstrakt 1820/39 , gl. hartkorn 1 alb., ny matrikel no 52b, hartkorn ¾ album, ejer og bruger Niels Peter Tinget i Skræm sogn - nu Anders og Jens Jensby, bruger Bodil 
Pedersdt. Jensby 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 278 
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1820 sskøde Peder Jensby, en toft på Hillerslev mark. 1 alb. 
 
1834 skøde Jens Pedersen Jensby, samme ejendom 
 
1834 skøde Niels Pedersen Jensby, samme ejendom 
 
1834 skøde Anders Pedersen Jensby og Jens Pedersen Jensby 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Bodil Pedersdt., 48 år, ugift, ejer af huset 
Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
Bodil Marie (Pedersdt.) Jensby. 59 år, ugift, født i sognet, har en ager til huet på 2 skp.  
Lars Jensen Rask, 48 år født i sognet daglejer 
~Ãnne Pedersdt., 43 år, født i sognet 
|-Ingeborg Hansdt 10 år,født i sognet mandens steddt. 
 
1847 skøde Niels Christian Sørensen samme ejendom, ny matr. 52b ¾ album beboelse for Bodil Marie Pedersen 
 
1860 skøde Mikkel Christian Andersen, huset 52b, fra Johanne Gregersdt., Niels Christian Sørensens enke 
Folketælling, St. Hillerslev 1860, et hus 
Mikkel Christian Andersen, 33 år, født i sognet, daglejer 
Ãnne Thomasdt., 22 år, født i Østrild 
|-Anders Mikkelsen, 2 år, født i sognet. 
Johanne Gregersdt., 61 år,enke, født i Hauerslev, husmandsenke, lever af sit håndarbejde 
( ved folketælling 1880 bor familien i et hus, der ikke synes at være dette : 
1880, et hus 
Mikkel Christian Andersen, 51 år, født i sognet, arbejdsmand, fattigunderstøttelse 
Ãnne Thomasdt., 47 år, født i Østrild  
|-Birthe Marie Mikkelsen 15 år, født i sognet 
|-Anne Kirstine Mikkelsen, 13 år 
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|-Anne Margrethe Mikkelsen, 12 år 
|-Mads Christian Mikkelsen, 12 år 
|-Anine Mikkelsen 8 år 
Ved folketællingen 1890  bor parret i et hus uden hjemmeærende børn 
 
1866 skøde Niels Peter Nielsen, samme ejendom 
 
1867 leje Jens Christian Sørensen og hustru Sidsel Marie Christensen i østre ende af 52b  ( udsl 1898)- fra Bertel Nielsen 
 
1870 skøde Bertel Nielsen 
 
1878 skøde Peder Oddershede Christensen 
Folketælling 1880, Hillerslev, et hus - 2 familier 
Peder Oddershede Christensen 63 år,, født i sognet - tjener i Thisted 
~Karen Marie Christensen, 63 år, født i sognet 
Hedvig Kirstine Elvine Karoline Jensen, 6 år, født i Thisted, plejedt. 
Jens Christian Sørensen, 63 år, født i Nors,, murer 
~Sidsel Marie Christensen, 64 år, født i sognet,- får lidt fattighjælp 
Ved folketælling 1890 bor Jens Chr. Sørensen og hustru i et hus, formodentlig dette 
Realregister 1846-1970 fol. 208, matr. 52b ¾ album 
 
1881 skøde Christen Tange Oddershede, fra sin far med aftægt til sælger og hustru  
 
1898 skøde Clemmen Pedersen, samme ejendom (folketælling 1880 og 1890 se Ballerum) 
1900 adk. Kirstine Marie født Poulsen, enken 
 
1918 skøde Christen Pedersen Harring - forgænger har ret til fri bolig 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus (dette hus?= 
Christen Pedersen Harring, 43 år, født i Hillerslev, blikkenslager 
~Maren Poulsen, 26 år, født i Rær 
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|-Peder Pedersen Harring, 5 år, født i Engbjerg, Ringkøbing amt 
|-Poul Pedersen Harring, 4 år, født i Ramme, Ringkøbing amt 
|-Christian Martinus Pedersen Harring, 1 år, født i Hillerslev 
|-Villads Pedersen Harring, under 1 år, født i Hillerslev 
1920 adk Maren, født Poulsen, enken 
Folketælling Hillerslev 1921 
Chr. Harrings enke, født 1863 i Vigsø? 
Kirstine Marie Poulsen, født 1858 i Snedsted 
 
1923 skøde Hans Peter Mikkelsen 
1924 skøde do., 35b hk 1½ album 
 
1935 skøde Jens Peter Lodberg 52b, 35b 
 
1939 skøde Anders Pedersen Bisgård 
 
1944 skøde Martin Christian Didriksen 
 
1947 skøde Niels Kjær Andreasen, samme ejendom 
 
1962 skøde Harald Peder Sørensen 
 
St. Hillerslev matrikel no 53a 
Realregister 1846-1970 fol. 270, matrikel no 53a St. Hillerslev, hartkorn ¼ album 
 
1918 skøde Anton Gregersen, fra J. og P. Mortensen 
1937 adk Marie Matilde født Bojesen i uskiftet bo.  
overført 1937 til matr. 43 - se der  
 
En ejendom i St. Hillerslev, hk. 1.2.2.2,  ny matrikel no 55a 
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hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 1.2.2.2., ny matrikel no 55 hartkorn 1.2.0.1., ejer og bruger Peder Tange, nu Lars Sørensen Grobgård 
oprindelse: se gl. matr. no 28, Villum Nedergårds gård 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 87 ( 2 beboelser.) 
 
1813 skøde Peder Andersen Tange (Tunge), hk. 1.2.2.2. - fra Christen Jensens udstykkede gård ( købt af Villum Nedergård) 
 
1831 skøde Christen Christensen Sand og Niels Nielsen Graversen, samme hartkorn 
 
1837 skøde Niels Nielsen Graversen, ½ af ovenstående parcel og et hus på nordre ½ af parcellen med aftægt til sælger og hustru - fra sin far Niels Nielsen Graversen.  
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Niels Graversen 57 år, husmand 
Ãnne Pedersdt., 49 år 
 
1838 skøde Lars Sørensen Grobgård, ½ af føromtalte parcel fra Christen Christensen Sand ( se Brund folket. 1845 Christen Sand Christensen) 
 “gård på ½ del i parcel no 1 af Christen Jensens gård i Hillerslev.gl. hk. 1.2.2.2., ny  hk.1.2.0.0. + hus på nordre ende af parcellen 
 
folketælling St. Hillerslev 1845,  61. fm. et hus   - se også matr. 10d 
Niels Nielsen Graversen, 43 år født i sognet, husmand 
~Anne Katrine Sørensdt., 31 år, født i Sennels 
|-Niels Nielsen Graversen 1 år 
Anne Pedersdt. Jensby, 61 år, født i sognet mandens mor (stedmor), aftægtskone 
~Niels (Nielsen) Graversen, 70 år,, født i sognet, mandens far 
 
folketælling St. Hillerslev 1845 , 62. fm. en gård 
Lars Grobgård, 39 år, født i Tved, husmand  se dog folk etæling 1860) 
~Maren Kirstine Christensdt., 36 år født i Østerild 
|-Dorthe Marie Larsen, 9 år. 
1848 dødsattest for aftægtsmand Niels Graversen 
1848 panteobl. Peder Nielsen Bjerregård i 1 parcel med husbygning 
1853 skifte Lars Sørensen Grobgårds hustru Maren Kirstine Christensdt. ½ part i parcel no 55, hk. 1.2.0.0. med besætning 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

274 

1857 skøde Lars Sørensen Grobgård “på en fra sælgers ejendomme efter skøder 1838 og 1848 i fælledskab ejet parcel matr. no 55a m. bygninger. - sælger= Peder Nielsen 
Bjerregård og Lars Sørensen Grobgård. 
? skøde do, en udstykket parcel no 12g 1 ¾ album . sælger Maren Pedersdt., Mads Jensbys enke. 
folketælling St. Hillerslev udmark 1860, et hus 
Lars Sørensen Grobgård 54 år, født i Sennels, husmand 
~Maren Simonsdt. 52 år, født i Nors 
|-Christen Larsen, 15 år 
fol. 62b-fortsat fra fol. 87 - nyt register fol. 211 
Folketælling Hillerslev 1880, et hus 
Lars Sørensen, 73 år, født i Sennels, husejer 
~Maren Simonsen, 71 år, født i Nors 
Martinus Larsen, 18 år, født i sognet, plejesøn 
 
Realregister 1846-1970 fol. 211, matr. 55a hk. 0.7.0.0. 
 
1880 skøde Martinus Larsen, huset 55a i St. Hillerslev hk 0.7.0.0. og 12g i Kåstrup 1¾ album, med aftægt til sælger Lars Grobgård og hustru Maren Simonsdt. - Martinus 
Larsen er plejesøn af Lars Grobgård. 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Martinus Larsen, 28 år, født i Hillerslev, husejer 
~Ingeborg Christensen, 31 år, født i Hillerslev 
|-Matilde Larsen, 6 år, født i Hillerslev 
|-Lars Sørensen Grobgård Larsen, 3 år, født i Hillerslev 
|-Christen Smed Larsen, 2 år, født i Hillerslev 
Maren Simonsdt., 81 år, enke, født i Nors, aftægt 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 55a 
Martinus Larsen, født 1861 i Hillerslev, husmand 
~Ingeborg Larsen, født 1858 i Hillerslev 
1937 adk Ingeborg født Christensen, enken i uskiftet bo 55a,12p,12q i Kåstrup 
 
1939 skøde Ottomine Larsen ~Søndergård 
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1942 skøde Åge Jensen Søndergård 55a + Kåstrup 
“DANSKE LANMÆND OG DERES INDSATS” 
Søndergård, Åge Jensen, gdr. Hillerslev., født 31 maj 1897 i Øster Jølbym søn af gdr. Jens Chr. Søndergård, Øster Jølby. Gift med Ottomine Søndergård, født Larsen 23. maj 1898 i 
Hillerslev, datter af gdr. Martinus Larsen. Gårdens navn er”Lundbach” og har været i s lægtens eje i ca. 100 år, ombygget efter flytning ca. 1890. Søndergård overtog gården i 1939. 
Der er opdyrket 12 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 12600, grundskyld 7299. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 4 ungkvæg og 5 svin mod nu 2 heste, 7 køer, 6 ungkvæg 
og 15 svin. Søndergård er uddannet ved landbruget, har været på Galtrup Højskole 1917-18. 
adr. Ballerumvej 63, ejer 2003 Nanna Kloster Hvelplund 
 
Et hus i St. Hillerslev, matr. no 55b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 389 ( nyt register fol. 212 og Kåstrup fol. 246) 
 
1857 skøde Peder Nielsen Bjerregård, parcel 55b, hk. 0.3.0.0. med bygninger, fra Lars Sørensen Grobgård og Peder Nielsen Bjerregård 
 
1859 skøde Mikkel Andreasen, huset 55b 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus’  
Mikkel Andreasen, 36 år, født i Skinnerup 
~Karen Marie Madsdt., 41 år, født i Hvidbjerg vesten å. 
1866 skøde do., parcel 10e St. Hillerslev. hk. 0.2.0.2½ - solgt igen 1889  
1869 skøde do., parcel 49b i Kåstrup 1 alb. fra Niels Christian Nielsen eller Døvholt 
Ved folketælling 1880, Hillerslev, bor parret stadig i huset 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Mikkel Andreasen, 65 år, enke født i Skinnerup, husejer 
Hedvig Larsen, 49 år, enke, født i Hjardemål., husholder 
 
Realregister 1846-1970 fol 212, matr. 55b hk. 0.3.0.0. 
1893 skøde Jens Frederik Jensen, samme ejendom 
1913 adk Ane Marie født Frandsen Kloster, enken 
 
1913 skøde Søren Christian Jensen, samme ejendom 
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1917 adk. Trine født Andersen, enke 
 
1917 skøde Niels Graversen  ( se matr. 10d) 
1923 adk. arvinger efter Niels Graversen og hustru Anne Marie (Larsen) 
 
1923 skøde Jeppe Hundahl Graversen, arveudlægsskøde 
 
1939 skøde do., 40d 0.0.3.1. - fra Lars Munk Nielsen m.fl. - overført matr. 10d 
 
Et hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 60 
Hartkornsekstrakt 1820/39. ejer Thomas Thomsen Vendelbo, tidligere uden hartkorn, ny matrikel no 60, hartkorn ½ album 
Folketælling St. Hillerslev 1801, 33. familie 
Thomas Thomsen Vendelbo,, 36 år, ~1.gang, jordløs husmand, engvogter  
~Anne Pedersdt., 34 år, ~1. gang   K1799* 
|-Else Thomasdt.11 år  
|-Peder Thomsen, 1 år  
* skiftet 1799 efter Maren Jensdt. Bunk, Hunstrup, nævner søsteren Anne Jensdt. i Hillerslev, som er død og har efterladt s ig 2 børn: 
Anders Pedersen i Hinding og 
Anne Pedersdt. i Hillers lev, gift m. Thomas Thomsen 
Ved folketælling St. Hillerslev 1834, bor Thomas Thomsen Vendelbo og Anne Pedersdt. i et hus, han husmand og nyder almisse 
Ved folketælling Hillerslev 1845 bor Thomas Vendelbo 80 år gl. enkemand, født i Børgum, Hjørring amt og nyder almisse, i et hus 
i samme hus Maren Andersdt., ugift 51 år, født i sognet og nyder almisse 
 
Et umatrikuleret hus i St. Hillerslev, ny matrikel no 64 
hartkornsekstrakt 1820/39: uden hartkorn, ny matrikel no 64, ½ alb., ejer og bruger Christen Christensen Skomager 
Skøde og panteprotokol 1823-46 fol. 92 
 
1815 skøde Christen Christensen Skomager, et umatrikuleret hus med grund - sælger Peder Thøgersen, uden adkomst) 
Folketælling St. Hillerslev 1834 (hertil?)                                                                                                                                                                                                                     
Christen Christensen 62 år, husmand 
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~Karen Andersdt., 58 år 
Hanne Larsdt., 7 år, plejedt. 
Folketælling St. Hillerslev, 1845, et hus 
Christen Christensen, 75 år, født i Hunstrup, husmand og tømmermand, får almisse 
~Karen Andersdt., 70 år, født i sognet. 
 
1847 skøde Christen (Christensen) Justsen, forrige Christen Christensen Skomagers hus, nye hk, 1¼ album., sælger Hillerslev og Kåstrup sogneforstanderskab. 
 
1848 skøde Peder Christensen Nørgård, samme hus - se også 8a 
 
1858 lejek Lars Pedersen og hustru, et hus med toft. (huset solgt 1873 til 8a) 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus ( sandsynligvis hertil) 
Lars Pedersen, 35 år, født i Sennels, daglejer 
~Else Marie Gregersen, 31 år, født i Østrild 
|-Maren Larsen, 8 år, født i sognet 
|-Oline Larsen, 1 år, født i sognet 
( ved folketælling Hillerslev 1880 boede parret i et hus ) (måske samme hus, lejet ud) 
med datteren Maren Larsen, 27 år) 
og folketælling 1890, i et hus - han kaldes nu Lars Pedersen Skadhauge 
 
1863 skøde Peder Christensen Sjælland, samme hus - solgt 1873 til 8a, men lejes måske stadig ud 
 
Et hus i St. Hillerslev, ny matr. no 65  tidligere umatrikuleret) 
hartkornsspecif ikation 1820/39, ny matrikel no 65, hartkorn ½ album., ejer og bruger Peder Christensen - nu Andreas Møller 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823 - 46, fol. 69 - nyt register fol. 223 
 
1810 skøde Anne Kirstine Andersdatter - sælger Jens Andersen, et hus med kålhave.  
 
1840 skøde Andreas Pedersen Møller, skomager et hus med tilliggende grund og kålhave og et kærskifte i Ballerum, sælger Niels Møllers enke Karen Marie Sørensdt. 
 Anne Christensdt. ~med Andreas Møller ( formodentlig hertil) HH1831 
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Folketælling, St. Hillerslev 1834, et hus  
Andreas Pedersen Møller, 34 år, skomager 
~Birgitte Christensdt., 38 år 
|-Anne Kirstine Andersdt., 11 år 
|-Sofie Elisabeth Andersdt.,8 år 
|-Christian Larsen Lomborg Andersen, 1 år 
Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
Andreas Pedersen Møller, 45 år, født i Randers, skomager 
~Birgitte Christensdt., 44 år, født i Thisted 
|-Peter Bülov Møller, 7 år, født i sognet 
|-Christian Lassen Lomborg Møller, 4 år, født i sognet. 
Folketælling 1860 - se matr. no 45 
 
1863 skøde Bertel Nielsen et hus i St. Hillerslev, no 65, ½ album - auktionsskøde 
 
1869 skøde Niels Graversen Krog, sm. ejendom 
 
1870 skøde     Villads Jensen, samme ejendom. mageskifteskøde 
 
1872 skøde Anders Andersen, samme ejendom 
Folketælling 1880 Hillerslev, et hus, 2 familier 
Anders Andersen, 50 år, født i sognet 
~Ãnne Kirstine Christensen, 53 år, født i Hansted 
|-Andrea Andersen 13 år, født i Nors 
|-Marie Andersen, 11 år, født i Nors 
1890 : Anne Kirstine Christensen, 63 år, enke, fattigæsnet 
 
Realregister 1846-1970 fol. 223, et hus no 65 hk. ½ album 
 
1916 skøde Edvard Emil Nielsen ( iflg. udlæg for Anders Andersens enkes efterladenskaber, via kommunen1956 adk.  Johanne Marie Nielsen 
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if lg. skifteattest 
1956 overført til Kjelstrup 19b 
 
En parcel i St. Hillerslev, ny matrikel no 67 
Oprindelse, jord fra Villum Nedergårds gård ( gl. matrikel no 28) 
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 0.0.2.2., ny matrikel no 67,hk  0.0.1.1., ejer og bruger degnen Mads Sørensen - nu Christen Sørensen i Kløv 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 23 
 
1795 skøde Lars Fuglsang, hk. 0.0.2.2., sælger Peder Jepsen i Thisted 
Iflg. folketælling St. Hillerslev 1801, 35. fm., husmand og soldat 
Lars Fuglsang  53 
~Anne Jensdt.  59 
|-Karen Larsdt.  92 
|-Else Larsdt.  93 
 
1808 skøde degnen (Mads) Sørensen, hk. 0.0.2.2., sælger Christian K? - solgt1838, et hussted og en toft 
1814 skøde do, fra Christen Jensen i Kåstrup, tiende til en toft, der før har tilhørt Lars Fuglsang 
1818 skøde do, parc ellen no 6 af Chr. Jenseens udstykkede gård hk. 0.0.2.2. se tillige under Degne + matr. 4a 
 
1837 skøde Christen Sørensen, parcellen no 6 af Christen Jensens udstykkede gård hk. 0.0.2.2. 
 
1854 skøde Christen Jensen Knudgård i Sennels, samme parcel 
 
1864 skøde Christen Jensen Kirk i Sennels, samme parcel, matr. St. Hill. no 67, hk. nu 0.0.1.1. 
------------- 
Diverse ejendomme i St. Hillerslev, nævnt i ældre matrikler, ikke identif iceret med ny matrikel 
 
Gård i St. Hillerslev, gl. matrikel no no 2 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 1.0. ejer  Albert Balzersen, bruger Mads Christensen 
matrikel 1664, hartkorn 2 x ½ boel, hartkorn 2.0., ejer Ørum,  bruger Niels Jensen og Mads Christensen 
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matrikel 1688 no 2 hartkorn 1.0.2.0. ejer Ørum. før 2.0, bruger Niels Sørensen Skytte 2 boeler 
matrikel 1688b no 2, hartkorn 1.0.2.1.,ejer Jens Jensen i Kanstrup, bruger Villads Christensen 
matrikel 1688c no 2, hartkorn 1.0.2.1., ejer Jens Bone og medarv., bruger Erik Smed 
strøgods 1778: af no 2, bruger Niels Jepsen, hk. 0.7.1.1. (rest 0.1.1.0. 
do: af no 2 bruger Mads Andersen Knold, hk (ikke defineret) sm. m. hk 0.4.3.0. af gl. no 6 - se ny matr. 43 
hartkornsspecif ikation 1789? 
 
matr.1664 ½ Niels Jensen 
 
matr.1664 ½ Mads Christensen 
 
matr.1688 Niels Sørensen   Tingbog 1700 
  e. Maren Pedersdt.   do 
1700 stævner synsmænd på afgangne Niels Sørensens enke Maren Pedersdatters vegne Thomas Thomsen i Kåstrup og Villum Christensen, der afhjælmede det syn, synsmændene 
havde foretaget på Niels Sørensen, da han blev fundet død i vandkanten v. Kiels Fladsø? på vor herres himmelfartsdag. 
 
Et boel i St. Hillerslev gl. matrikel no 13, hartkorn 0.2.1.0.    
kommissionsmatrikel 1661/62,hartkorn 2.0. (1/1 bol) ejer udlagt fra Mariager Kloster til Dorthe Då, bruger Niels Christensen 
matrikel 1664 ½ bol,hartkorn 1.0., ejer Dorthe Då, bruger Niels Christensen 
matrikel 1688 nr. 13, hartkorn 0.2.1.0.ejer Oberst Trolle, bruger Niels Christensen et øde bol 
DØV, jordebog 1691 Kølbygård, tilkøbt 1688 af oberst Trolles enke, hk. 0.2.1.0., bruger Niels Christensen 
1690 tilkøbt til Ullerupgård v. Thisted amtsstue et hus matrikuleret under no 13, hk. 0,0.0.2, bruger Peder Kirk, tilforn Mette Mortensdatter 
matr ikel 1688b no 13, bruger Sidsel Poulsdt. 
matr ikel 1688c no 13 ,0.2.1.0. ejer Nr. Ullerupgård, bruger Christen Møller 
ps. findes ikke videre med dette hartkorn 
 
matr.1664 Niels Christensen   ingen oplysninger 
 
før 1686 Mette Mortensdt.† 1686. - hk. 2 album   Tingbog 1686 - se under no 9 Hove 
1686: Mikkel Hjulmand har ladet stævne amtmanden til vidnespåhør ang. et øde hussted i Hillerslev, og Hillers lev mænd til at vidne. De vidner, at det hus sønden Hove i Hillerslev, 
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som Mette Mortensdatter sidst iboede og fradøde og nu er øde, har altid været medtjener med den gård, Kirsten Christensdatter før påboede, og som nu er tilfaldet kongen og som 
Mikkel Hjulmand nu har i fæste, og samme hus stod på denne gårds agerende. 
1690 føres der vidner på at det hus som Mette Mortensdt. sidst beboede, hk. 2 alb. i 1689 og i år har ligget øde, 
 
1686  Maren Christensdt.   Tingbog 1686 
1686 stævnes Maren Christensdt. med hendes lavværge, broderen Peder Christensen i St. Hillerslev til at møde med sit fæstebrev. Kgl. delefoged har ladet syne et stk. jord liggende 
mellem Mikkel Hjulmands agre og et øde hussted, som stod uhøstet med balleskorn eller med havre og balle, undtget noget, der stod bygkærve på. Noget af kornet var der forskel på, 
som om det kunne være sået af 2 gnge. Der sås hverkn skel eller mærke. Maren Christensdts bror Peder Christensen blev tilbudt at han lader kornet høste og tger det i forvaring til 
sagens uddrag, da kornet ikke kan stå længere uden tilsy, - Det fremgår af sagens videre forløb at Maren Christensdt.  har fæstet det hus, Mette Mortensdt. s ids påboede og skal lade 
bygge et 4 bindings hus og nyde 2 års frihed (for skatter ). Derefter skal hun give årlig 3 mk. Der holdes syn på huset. hvoraf det fremgår, at huset ligger i enden af en ager, som 
tilhører den gård Mikkel Hjulmand ibor. Huset har altid været medtjener til Mikkel Hjulmands gård. 
 
Hertil? 
1687  Anders Kjeldsen   Tingbog 1687, hvor han får synet den bolig han nu har i fæste. Der var et lille gammelt hus 
uden tag. Tømmeret blev vurderet til 2 sldl. 
Tingbog 1690, huset Mette Mortensdt. s idst beboede har ligget øde 1689-90 
 
før 1690 Peder Kirk - hk. 2 alb.( f lytter til Kjelstrup no 13?) 
 
matr.1688b Sidsel Poulsdt.  
    
matr.1688c Christen Møller 
= ?  Christen Pedersen Møller i Ole Christensen Hørdums hus 
  ~Maren Bertelsdt. 76 U1739.1/62 
  |- Bertel Christensen 17 
  ~Maren Christensdt. 
 
Gård i St. Hillerslev, gammel matrikel no 19 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 7.3.1.1., ejer udlagt fra Ørum til Jacob Madsens arv., bruger Morten Christensen 
matrikel 1664, hartkorn 6.5.1.1., ejer Ørum, bruger Morten Christensen 
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DØV 1678, af sandflugt fordærvet: ejer Ejler Jacobsen, hartkorn 6.5.1.1., nedsat til 3.0. bruger Morten Christensen. 
DØV 1680 hartkorn nedsat fra 6.5.1.1., bruger Peder Pedersen, efter matr iklen Morten Christensen 
matrikel 1688 no 19, hartkorn 2.3.0.0. ejer Ejler Jacobsen og medarv., før 3.0., bruger Peder Pedersen 
DØV 1691, kongelig majestæts jordegods,forrige Ejler Jacobsens, hartkorn 2.3., tilforn Peder Pedersen, nu Christen Mortensen 
DØV 1693, indført i ny krigsjordebog, reduceret hartkorn 1.6., bruger Christen Mortensen 
matrikel 1688b no 19, hartkorn 2.3., ejer ryttergods, bruger Peder Pedersen - nu Christen Jensen, Mikkel Madsen 
matrikel 1688c no 19, hartkornk. 2.3., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Mikkel Madsen 
ikke nævnt 1778, 1789 med dette hk. 
 
matr.1664 Morten Christensen   Tingbog 1666-1681, † o. 1681 
1681 blev der v. retten efterlyst det der var stjålet fra sl. Morten Christensens ejendom, såsom vinduer, døre og skillevægge i huset, en seng m.v. og en fåresti vesten for huset. 
 
1680  Peder Pedersen se også gård no 27 (under ny matr. 9a) 
 
før 1691 Christen Mortensen   Tingbog 1691 
 kongens bonde, tiltalt for restance  
 
matr.1688b ½ Christen Jensen se også gård no 27 (ny no 9a)  
 
matr.1688c ½ Mikkel Madsen se også gård no 27 ( no 9a)  
 
½ boel iSt. Hillerslev gl. matrrikel no 38, hk. 0.2.3.2. ½ boel 
matrikel 1664, hartkorn 1.0., ejer Henrik Juul, bruger Mikkel Madsen 
matrikel 1688 no 38, hartkorn 0.2.3.2., ½ bol, ejer Vestervig, bruger Christen Pedersen 
matrikel 1688b, ejer Lelius, bruger Søren Olesen 
matrikel 1688c, ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Anders Christensen 
jordebog 1746, Sdr. Ullerupgård, bruger Christen Skrædder 
hartkornsspecifikation 1778 no 38,hartkorn 0.2.3.2.,ejer Ullerupgård, bruger Jens (? Peder)Ørgård 
hartkornsspecif ikation 1789 , huse no 6, hartkorn 0.2.3.2., ejer Ullerupgård, bruger Peder Sårup (=P.Larsen Ørgård Sårup) 
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matr.1664 Mikkel Madsen   Tingbog  1687, Mikkel Madsen tiltales tillige med andre for manglende betaling af 
skriverkorn, Mikkel Madsen hævder at han ikke har betalt skriverkorn i 25 år,  men han skal betale. 
1690 fremlægges registrering og vurdering af 3o.5., i s l. Peder Madsens bo i St. Hillers lev efter ham og hustruen Anne Jensdt., død 3 uger før sin mand. Den sl. mands børn er Mads 
og Christen Pedersønner. Mikkel Madsen er deres farbror, desuden var morfaderen Jens Chris tensen og morbroderen Christen Jensen til stede.  
Nedennævnte Christen Pedersen er måske den ene af sønnerne.  
Der er dog flere i St. Hillers lev med navnet Mikkel Madsen - se de andre 
 
matr.1688 Christen Pedersen   se ovenfor 
 
U1719 s.16 Mette Sørensdt et hus no 38 hk.0.2.3.2..  
  Søren Olesens enke 
 
1720 s.37 Anders Christensen 74 Tømmerby U1741.2/130  Søren Olufsen fradøde   
  e. Maren Jepsdt. (~1719 Skinnerup) 82 
  |-Christen Andersen  11?  
  |-Jep Andersen 22 
  |-Anne Margrethe 29 
 
før 1746 Christen Madsen Skræder † 1777 09 
  ~Karen Sørensdt. Ø. Vandet 
 
1775 s.262 Peder Larsen Ørgård Sårup 48 Sårup,Rær   Christen Skrædder 
  ~Maren Christensdt. Nørgård 39 Hillerslev HH1811/345 
ved folketælling 1787 bor parret  med to børn 
  |-Christen Pedersen 74 
  |-Lars Pedersen 83 
desuden sidder til huse Lars Konges kone 29 år. 
 
1793 s.413 Jørgen Jørgensen 62 Brund HH1818/68   Peder larsen Sårup 
  ~Anne Marie Andersdt.  
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se også ny matr, no 39 
 
1794 s.419 Niels Mikkelsen Bech † 1832 61 Hov Sennels   far M.Nielsen Bech 
  fra gård i Kjelstrup    Jørgen Jørgensen 
  ~Mette Marie Christensdt. Svanborg 66 Hillerslev 
  |-Voldborg Nielsdt. 87 
  |-Poul Nielsen 93 
  |-Maren Nielsdt. 95 
  |-Mette Nielsdt. 98 
  |-Christiane Nielsdt. 00 
  |-Voldborg Nielsdt. 
(v. folket. 1787 bor Mette Marie 21 år gl., gift, hos sine forældre Chr. Svanborg, demiteret sergant og Mette Poulsdt., Deres datters dt. Voldborg Nielsdt. bor hos dem v. folketælling 
1801 
folketælling St. Hillerslev 1801 65 fm. 
Mette Christensdt. 32 år, gift, huskone, hendes mand tjener på Ullerupgård 
|-Poul Nielsen 8 år 
|-Maren Nielsdt. 6 år 
|-Mette Nielsdt. 3 år 
Christiane Nielsdt. 13 år 
 
Et boel i St. Hillerslev, gammel matrikel no 4  
matrikel 1664, hartkorn 1.0., ½ boel, ejer Ørum, bruger Søren Svendsen 
matrikel 1688 no 4, hk. 0.4.1.1.. ejer Ørum. før hk. 1.0., bruger Chris ten Bødker, 1 boel.  
Matr. 1688 b, no 4, hk. 0.4.1.1., ejer Poul Maes, bruger nu Peder Andersen, Bertel Malle 
Matr. 1688c, no 4, hk. 0.4.1.1., ejer Nr. Ullerupgård,  bruger Bertel Malle  
hartkornsspecif ikation 1789 ? 

    

 
 
før 1666 Niels Andersen 
  e. Kirsten Sørensdt.   Tingbog 1666-1674 
  |-Maren Nielsdt~ Jens Mikkelsen St.Hill.  do. 1666 
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  |-Anders Nielsen i Malle   do 1674 
  |-Søren Nielsen i Malle   do  
 
matr.1664 Søren Svendsen   Tingbog 1666-1674 
  e. Kirsten Sørensdt.   do 1674 
Tingbog 1666 giver ældste Jens Mikkelsen i St. Hillers lev afkald på s in trolovede fæstekvinde Maren Nielsdts vegne afkald til Søren Svendsen, for arv efter hendes far Niels 
Andersen i St. Hillers lev 
1675 er der holdt registrering efter Søren Svendsen. Anders Nielsen i Malle mødte på s in mor Kirsten Sørensdts. vegne. Øvrige arvinger var Inger Svendsdt. i Thisted, Peder 
Svendsen i Hillerslev, Helle, Sidsel og Kirsten Svendsdøtre i Hillerslev samt Lars Andersen Bek i Hov, Søren Jensen i Oddershede. Anders Nielsen i Malle og hans bror Søren 
Nielsen æskede arv 
se også gadehus i St. Hillers lev, Søren Svendsen. 
 
matr.1688 Christen Bødker ( se også boel gl. matr. no 3, ny matr. no 48) 
 
matr.1688b Peder Andersen 
 
og   Bertel Malle se også gl. matr. no 3, under ny matr. no 4 
 
Et boel i St. Hillerslev, gammel matrikel no 5  
kommissionsmatrikel 1661/62 hartkorn 1.0. ejer Albert Balzersen, bruger Ole Jensen 
matrikel 1664, 2 x ½ boel, hk. 2.0., ejer Ørum, bruger Ole Jensen og Inger Larsdt. 
matrikel 1688 no 5, hartkorn. 0.6.2.2., ejer Ørum, før hk. 2.0., bruger Christen Christensen Kjærup, 2 boel  
matr ikel 1688b no 5, hk. 0.6.2.2., ejer nu Poul Maes, bruger nu Peder Pedersen 
matrikel 1688c no 5, hk. 0.6.2.2., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Peder Pedersen Bagge, 2 boeler. 
Strøgods 1778, af no 5 bruger selvejer Jens Kielsgård hk. 0.4.0.0.( se v no 33 
do                     af no 5 bruger selvejer Boer Nielsen hk. 0.2.2.2. ( sm. m. no 6) 
hartkornsspecif ikation 1789 huse no 8, hartkorn 0.4., selvejer Niels Kielsgårds enke. 
 
matr.1664 Ole Jensen Dal, flytter til Ll. Hillerslev før eller omkring 1666.  Tingbog 1668 
Tingbog 1668  holdt Ørums delefoged syn på et øde hussted i St. Hillers lev som Ole Jensen i Ll. Hillerslev havde haft i fæste. Han dømmes til at betale 4½ s ldl., som opførelsen af et 
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nyt hussted vil koste. 
1668 stævnes Christen Madsen i Hillerslev (= Skåning ?) for ulovlig brug af den jord der ligger til det hus i Ll. Hillerslev som Ole Jensen havde i fæste. 
 
matr.1664 Inger Larsdt.  
 
matr.1688 Christen Christensen Kierup   Tingbog  186-96 
  ~? Maren   do 1700, hvor Maren Kjærups, blev tiltalt for skyld til præsten  
Christen Kjærup nævnes i tingbogen 1686, hvor han får toften synet. Ørums tjener (fæstebonde) 
Diverse 
DØV 1690, “Ekstrakt af mandtal på Fortificatonsskat, som proprietærer og andre verslige standspersoner i Ålborg stift er taxeret for 169l: 
Hillerslev, Christen Kierup, kroholder, hk. 2.4. 
tillige nævnt tingbog 1686, hvor hans toft blev synet og  
1696 har Ørum gods stævnet Ll. Hillers lev bymænd og Christen Kierup i St. Hillers lev til at vidne angående de penge- førfol.spenge- , der årligt betales af Christen Ibsens gård i St. 
Hillerslev. Niels Christensen i Ll. Hillerslev, der er født i Christen Ibsens gård, mindes 40 år og da betalte gården 24 sk. årlig ligesom de 8 topundsgårde i Ll. Hillers lev. Kielsgård, 
Oddershede og Jensby betalte 1½ mk. Flere beboere i Ll. Hillers lev og Christen Kierup i St. Hillerslev vidner. Præsten Hr. Ole har 30.6.1694 skøde på Christen Ibsen og Christen 
Torstensens gårde med alle herligheder, skødet fra Klingenberg (Ørum) 
 
matr.1688b Peder Pedersen Bagge 
 
før 1778 Jens Kielsgård - se v.gl. no 33, under ny matr. 29a 
 
før 1789 Niels Kielsgårds enke 
 
Et boel i St. Hillerslev, gammel matrikel no 32  
kommissionsmatrikel 1661/62, hk 2.0., ejer udalgt fra Mariager Kloster til Peder Vibes arv., bruger Peder Svendsen 
matrikel 1664 1 boel, hartkorn 2.0.->0.6., ejer Peder Vibes arvinger, bruger Peder Svendsen  
DØV 1680, 1 boel hartkorn 2.0., bruger Peder Svendsen, hk. nedsat til 0.6. 
DØV, ødegårde 1681, 1 boel, forrige Peder Vibes, bruger Peder Svendsen., hk. 0.6., 3 års frihed 1681-1683 
matrikel 1688 no 32, hartkorn 0.4.2.0., et ødeboel, ejer Kongen, før hk. 0.6., bruger unge Anders Pedersen  
matr ikel 1688b no 32 hartkorn 0.4.2. et boel, ejer ryttergods, bruger Anders Pedersen 
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Auktion 1716 over ryttergods, no 32, hk. 0.4.2.0. bruger Anders Pedersen, før Peder Svendsen, solgt til ? 
matr ikel 1688c no 32, hartkorn 0.4.2.0., ejer sl. Caspergård, bruger Anders Pedersen 
1762 gods tillagt Todbøl, hvoraf bønderne selv svarer kgl. skat til amtsstuen, no 32, hk. 0.4.2.0., bruger Gregers Nielsen  
Strøgods 1778: af no 32 bruger Thomas Madsen hk. 0.4.0.0. + 0.0.2.2. af no 28= hk. 0.4.2.2. 
do, af no 32 bruger hk. 0.0.2.0., bruger Lars Olesen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 13, hk. 0.4.2.2., ejer Langgård, bruger Thomas Madsen 
 
matr.1664 Peder Svendsen  Tingbog 1666 ff 
Tingbog 1674 blev der holdt registrering efter Søren Svendsen i St. Hillerslev, arvingerne efter Søren Svendsen er han enke Kirsten Sørensdt. og øvrige arvinger: Inger Svendsdt. i 
Thisted, Peder Sv endsen, her, Helle, Sidsel og Kirsten Svendsdøtre i Hillers lev. 
 
matr.1688 Anders Pedersen (unge) (Hus)   Tingbog1688 
  ~Bodil Andersdt.  St. Hill Todbøl 1758/3b 
  |-Anders Andersen Hus, Norge før 14, degn og skolelærer i Byglands præstegr¨ård, Christianssand stift   
Tingbog 1686 Gunde Ulf, kgl. delefoged påberåbte kgl. majestæts stævningsmænd, Christen Jensen og Anders Pedersen i Hillerslev, som efter en skriftlig memorial var befalet at 
stævne. De svarede at de ikke havde stævnet efter samme seddel, ikke heller derefter så idelig kunne løbe og stævne, eftersom de intet havde derfor og dog måtte svare alle udgifter, 
nemlig landgilde, arbejde og skatter. 
Tingbog 1688, Anders Pedersen stævnet for ulydighed, han ville ikke stævne i kongens sager, han har ellers nydt fr ihed og afs lag i skyld og arbejdspenge. 
 
 1758  Gregers Nielsen 95 
  ~Bodil Andersdt. (se ovenfor)† 1758 77 Todbøl 1758 U.1746.1/97  far A Chrsen Skinnerup 
I skiftet 1758 nævnes hendes bror Christen Andersen Hou i Hillers lev  do 
 
Før 1778 Thomas Madsen. 17 
  ~1.g.? 
  ~2.g.Maren Pedersdt.(2.g.  18 
folketælling St. Hillerslev.1787, 22 fm. 
Thomas Madsen, 70 år ~2.g. 
~Maren Pedersdt., 69 år ~2.g. 
Grethe Marie, konens dt. af 1. ægt., 26 år ug. 
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Et boel i St. Hillerslev, gammel matrikel no 35 
kommissionsmatrikel 1661/62 hartkorn 2.0. ejer Rosenkrans, bruger Christen Larsen 
matrikel 1664, et boel, hartkorn 2.0., ejer Thøger Krabbe til Grundet, bruger Christen Larsen 
matrikel 1688 no 35, hartkorn 2.2.1.0., ejer Jørgen Lykke, før hk. 2.0., bruger Mikkel Madsen, et boel 
matr ikel 1688b no 35 hartkorn 2.2.1.0., ejer Sørensen Oddersbøl, bruger Mikkel Madsen 
matrikel 1688c no 35 hartkorn 2.2.1.0., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Mikkel Madsen 
 
matr.1661 Christen Larsen Kjelstrup  Tingbog 1687  far Lars Jensen 
  ~Karen Christensdt. † o.1667 
Tingbog 1667 får Christen Larsen afkald fra sin sl. kones søskende Niels Christensen i ?, Christen Nielsen i Kjelstrup, Jens Nielsen v. Led i Brund og dennes søster Maren og fra 
Sidsel Nielsdt.~Niels Mikelsen i Hov. 
1787 stævner delefogeden til Ørum, folk angående hvad slægt de har i Kjelstrup.  Christen Larsen i St. Hillerslev har en bror Jens Larsen i Kjelstrup og en søsterdatter ~Peder 
Christensen i Kjelstrup og en søster Anne Larsdt. ~Torsten Terkelsen i Kjelstrup, deres datter er Peder Christensens hustru. 
 
matr.1688b Mikkel Madsen - se også gård no 19 38 U1734.1/37 
Iflg. “Gårde og Slægter” var Mikkel Madsen ~1: Maren Christensdt.født o. 1632 † 1682. 2: Agnete Mortensdt. †  1695. 3: Maren Jensdt. 
ad 1. kone Maren Christensdt. 32 her? 
ad 2.  Agnete Mortensdt. ~1682 †1695 48 
  |- Inger Mikkelsdt.~Lars Jensen 83  
            i Kjelstrup 
 
  e. Maren Jensdt. Boc hhage ~1696  U1735.1/38 
  Arvingerne er ikke nævnt i skifterne, men Hans Pedersens hustru i Øster Jølby skulle beholde enkens seng, når hun var død. Engnens forældre var døde tidligt og  
 hun var opfødt hos Hans Pedersens hustrus forældre 
  På arvingernes vegne: Lars Jensen af Kjelstrup (~Inger Mikkelsdt.) 
Tingbog 1687 har delefogeden til Ørum stævnet nogle folk, for at forklare hvad slægt, brødre og søstre de har. Christen Larsen i Store Hillerslev har en bror Jens Larsen i Kjelstrup 
og en søsterdatter, der er gift med Peder Christensen i Kjelstrup. Anne Larsdt. har en bror Jens Larsen i Kjels trup og en datter som er Peder Christensens hustru. 
ps. i gård no 20 bor også en Christen Larsen 
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Et gadehus i St. Hillerslev, gammel matrikel, hus no 1 
kommissionsmatrikel 1661/62, ejer Ørum, bruger Jens Christensen 
matrikel. 1664, ejer Ørum s lot, bruger Jens Chris tensen, huspenge 6 sk. 
matr ikel 1688, hus no 1, hartkorn 0.0.1.2., ejer Ørum , bruger Jens Christensen   
matr ikel 1688b hus no 1, hartkorn 0.0.1.2., ejer Poul Maes, bruger Jens Christensen 
matrikel 1688c hus no 1, hk. 0.0.1.2., ejer Jens Bone, bruger Christen Torstensen 
Strøgods 1778 hus no 1, hk. 0.0.1.2., bruger Christen Graversens enke (Anne Christensdt.) 
hartkornsspecif ikation 1789, hus no 11, hartkorn 0.0.1.2., selvejer Christen Graversen (må vel være Christen Christensen Graversen) 
huset sos lgt 1781 - se ny matr. 11a 
 
matr.1688 Jens Christensen 
Hertil?:    Tingbog 1687 
Tingbog 1687 giver Jens Christensen i Hillers lev afkald på arv efter Jens Jensen Bagge i Kortegård for sig selv og sine søskende Anne og Mette Christensdøtre 
 
matr.1688c Christen Torstensen (se også gl. matr. no 6, ny matr. 33a.) 
  
før 1778 Christen Graversen  
  e. Anne Christensdt. 11 
  |-Christen Christensen Graversen 52 
  |-Inger Christensdt. Graversdt. 59 
 
før 1787 Christen Christensen (Graversen) 52 her 
  ~Anne Nielsdt.  67 
  |-Maren Christensdt. 95 
  |-Christiane Christensdt. 98 
se  tillige grd no 11a, hvor huset sælges 1781 til Christen (Christensen) Graversen 
 
Et gadehus i St. Hillerslev, gl. matrikel, hus no 5 
kommissionsmatrikel 1661/62, ejer Ørum, bruger Peder Christensen 
matrikel 1664, Ejer Ørum s lot, bruger Peder Bormand, husp. 4 sk. 
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matrikel 1688, hus no 5, hartkorn 0.0.0.1.ejer Ørum,  bruger Peder Christensen Bormand 
matrikel 1688b hus no 5, hartkorn 0.0.0.1., ejer P. Maes, bruger Peder Christensen Bormand 
matrikel 1688c hus no 5, hartkorn 0.0.0.1., ejer Jens Bone, bruger Anne Sørensdt. 
Strøgods 1778, hus no 5, hartkorn 0.0.0.1., bruger Christen Billings enke 
hartkornsspecif ikation 1789 hus no 17, hk. 0.0.0.1., bruger Christen Jensens enke 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 29 
 Christen Jensen Billings enke, fæstebonde til Christen Nørgård i Hillerslev 
“Efter auktionsskøde 1751 er Christen Nørgård blevet ejer af ejendommen efter sin far og denne har fået det af Peder Bertelsens enke. Faderen Peder Christensen Nørgård 
 
matr. 1664 Peder Christensen Bormand 
 
matr. 1688c Anne Sørensdt. 
 
før 1778 Christen Jensen Billings enke 
 
Et gadehus i St. Hillerslev, gammel matrikel no 9 
matrikel1664, Ejer Ørum slot, bruger Maren Jensdt., husp. 4 sk. 
matr ikel 1688, hus no 9, hk. 0.0.0.1., ejer Ørum, bruger Maren Jensdt. - nu Maren Christensdt.  
matr ikel 1688b hus no 9, hk. 0.0.0.1., ejer P. Maes, bruger Maren Jensdt.- nu Maren Christensdt. 
matr ikel 1688c hus no 9, hk. 0.0.0.1., ejer Jens Bone, bruger Anne Sørensdt. 
Strøgods 1778, hus no 9, hk. 0.0.0.1., bruger Christen Rask 
hartkornsspecif ikation 1789 no 15, hk. 0.0.0.1., ejer Peder Nørgård i Kåstrup, bruger Christen Rask. 
 
Før 1778 Christen Rask 32 
  ~Maren Andersdt, 44 
  |-Karen Christensdt. 70 
  |-Anders Christensen 74 
folketælling 1787, St. Hillerslev, 6. fm. husfolk: Ovennævnte familie 
1801, St. Hillerslev, 38. fm. samme personer, sønnen er 28 år og ugift. 
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Et gadehus i St. Hillerslev, gammel matrikel, huse no 2 
kommissionsmatrikel 1661/62, ejer Ørum, bruger Tor Thomsen 
matrikel 1664 Ejer Ørum slot, bruger Tor Thomsen, husp. 4 sk.   Tingbog 1667 - 97 
matrikel 1688, hus no 2, hk. 0.0.3.0., ejer Ørum, bruger Tor Thomsen 
matrikel 1688b hus no 2, hk 0.0.3.0., ejer P. Maes, bruger Tor Thomsen 
matrikel 1688b hus no 2, hk. 0.0.3.0., ejer Jens Bone, bruger Christen Mortensen 
 
før 1661 Tor Thomsen   Tingbog 1667ff 
nævned 1667 som stævningsmand og lovhører. 1681 gav Ørums delefoged last og klage over Jens Mikkelsen i Hillerslev, som skal have overfaldet en af Ørums tjenere, Tor 
Thomsen i Hillers lev i hans egen kålgård og givet han hug og slag. 
1697 fremlægger Christen Christensen af Skovsted  forlig og afkald fra Tor Thomsen i Hillerslev på egne og sin  søster Anne Thomasdt., nu boende i Hingelbjerg i Kollerup for arv 
efter deres søster Christen Christensens hustru Karen Thomasdt., skifte 7.4. 1697. 
 
matr.1688b Christen Mortensen 
  ~Maren Pedersdt. fra Klim 1713 ( se også gl. matr. no 19) 
 
Et gadehus i St. Hillerslev, gammel matrikel, huse no 12 
matrikel 1664, ejer Ørum, bruger Dorthe Nielsdt., huspenge 4 sk. 
matr ikel 1688, hus no 12, hk. 0.0.0.1., ejer Ørum, bruger Dorthe Nielsdt 
matr ikel 1688b, hus no 12, hk. 0.0.0.1., ejer P. Maes, bruger Dorthe Nielsdt. 
matr ikel 1688c, hus no 12, hk. 0.0.0.1., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Peder Pedersen Bagge( se ogsågammel matrikel no 5 
Strøgods 1778, hus no 12, hk. 0.0.0.1. bruger Peder Christensen 
hartkornsspecif ikation 1789? 
 
Et gadehus i St. Hillerslev,gammel matrikel no 10 
kommissionsmatrikel 1661/62, ejer ?, bruger Morten Christensen 
matrikel 1664, Ejer Dorthe Då, bruger Morten Skræder, husp. 9 sk. 
matr ikel 1688, hus no 10, hk. 0.0.0.1., ejer Dorthe Då, bruger Morten Skræder - nu Maren Christensdt. 
matr ikel.1688b hus no 10, hk. 0.0.0.1., ejer Envold Nielsen, bruger Maren Christensdt. 
matr ikel 1688c, hus no 10, hk. 0.0.0.1., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Christen Møller 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

292 

hartkornsspecif ikation 1789? 
 
før 1661 Morten Christensen Skrædder ( se også gammel matrikel no 19) 
 
før 1688 Maren Christensdt. 
 
matr. 1688b Christen Møller ( se også gammel matrikel no 13) 
 
Et gadehus i St. Hillerslev, gammel matrikel hus no 11 
matr ikel 1664,Ejer Niels Pasberg, bruger Christen Tomsen, husp. 9 sk. 
matr ikel 1688, hus no 11, hk. 0.0.3.2., ejer Niels Parsberg, bruger Christen Thomsen - nu til præsten 
matrikel 1688b, hus no 11, hk. 0.0.3.2., ejer Ole Nielsen, bruger - som ovenfor 
matrikel 1688c, hus no 11, hk. 0.0.3.2., ejer Jens Bone, - præsten bruger 
hartkornsspecif ikation 1789? 
 
Et gadehus i St. Hillerslev, gammel matrikel hus no 3 
matr ikel 1664, Ejer Christen Lund i Skåne, bruger Niels Christensen, husp. 12 sk. 
matr ikel 1688, hus no 3, hk. 0.0.0.1., ejer Christen Lund i Skåne, bruger Margrethe Nielsdt. 
matr ikel 1688b hus no 3, hk. 0.0.0.1., ejer Ole Nielsen, Bruger Margrethe Nielsdt. 
matr ikel 1688c, hus no 3, hk. 0.0.0.1., ejer Jens Bone - øde 
hartkornsspecif ikation 1789 ? 
 
Et hus i St. Hillerslev, gammel matrikel, hus no 4 
matr ikel 1688 hus no 4, hk. 0.0.0.1, ejer Ørum, bruger Maren Poulsdt. 
matr ikel 1688 hus no 4, hk. 0.0.0.1., ejer Ole Nielsen, bruger Maren Poulsdt. 
matr ikel 1688c hus no 4, hk. 0.0.0.1., ejer Jens Bone, bruger Bodil Christensdt. 
Strøgods 1778, hus no 4, hk. 0.0.0.1., bruger Ole Nielsen Konge 
hartkornsspecif ikation 1789? hus no 16 hk. 0.0.0.1., ejer Niels Bjerregård i Hinding, bruger Ole Smeds enke.  
 
Et hus i St. Hillerslev, gammel matrikel hus no 6 
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matrikel 1688, hus no 6, hk. 0.0.0.2, ejer Ørum, bruger Maren Pedersdt. 
matr ikel 1688b hus no 6, hk. 0.0.0.2., ejer P. Maes, bruger Maren Pedersdt. 
matr ikel 1688c hus no 6, hk. 0.0.0.2., bruger Anne Sørensdt., der også bruger hus no 5. 
Strøgods 1778, hus no 6, hk. 0.0.0.2., bruger Christen Billings enke. 
hartkornsspecifikation 1789? 
 
Et hus i St. Hillerslev, gammel matrikel hus no 7 og 8 
matr ikel 1688, hus no 7, hk. 0.0.0.1., ejer Dorthe Då, bruger Inger Falkvorsdt. 
matr ikel 1688b hus no 7, hk. 0.0.0.1., ejer Env. Nielsen, bruger Inger Fakvorsdt. 
matr ikel 1688c, hus no 7, hk. 0.0.0.1., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Anne Nielsdt. 
hartkornsspecif ikation 1789? 
Hus no 8 i St. Hillerslev 
matrikel 1688, hus no 8, hk. 0.0.0.1., ejer Dorthe Då, et øde hus, bruger Inger Falkvorsdt. 
DØV, tilkøbt 1688  Ullerupgård fra oberst Trolle.,hk 0.0.0.1., bruger Inger Falkvorsdt. 
matr ikel 1688 b hus no 8, hk. 0.0.0.1., ejer som no 7 
matrikel 1688c hus no 8, hk. 0.0.0.1., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Anne Nielsdt.der også bruger no 7 
hartkornsspecif ikation 1789? 
 
Hus i Store Hillerslev, gammel matrikel no 13 
brugere af dette hus : se gammel matrikel, et boel no 13 
matrikel 1688, hus no 13, hk. 0.0.0.2., ejer Ørum, bruger Mette Mortensdt.  
DØV, jb. kongelig majestæts gods, tildømt 1688: et øde hussted , Mette Mortensdt. påboede, auktion 
DØV 1688, hjemfalden Mette Mortensdts. hus, uden husbond, solgt auktion 1689, højstbydende Env. Bjerregård, 1 rdl. 
DØV, tilkøbt Ullerupgård 1688 af Thisted amtsstue, hk. 0.0.0.2., bruger Peder Kirk 
matrikel 1688b, hus no 13, hk. 0.0.0.2., ejer Enev. Nielsen, bruger Mette Mortensdt. 
matr ikel 1688c, hus no 13, hk. 0.0.0.2., ejer Jens Bone, bruger - øde 
Strøgods 1778, hus no 13, hk. 0.0.0.2., bruger Maren Madsdt.  
hartkornsspecif ikation 1789 Huse m. hartkorn no 14 hk. 0.0.0.2.,ejer præsten i Hillers lev, bruger Anders Hove 
 
Et Gadehus i St. Hillerslev 
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matrikel 1664, Ejer Christen Lund i Skåne, bruger Helle Jensdt., husp. 1 mk. 
 
Et gadehus i St. Hillerslev 
kommissionsmatrikel 1661/62, ejer ?, bruger Helle Svendsdt. 
matr ikel 1664, Ejer Dorthe Då, bruger Helle Svendsdt., husp. 9 sk.  Tingbog 1674 - se v. Søren Svendsen, St. Hill. 
 
Et gadehus i St. Hillerslev 
matr ikel 1664, Ejer Christen Lund i Skåne, bruger Peder Pedersen, husp. 1 mk. 
 
Et gadehus i St. Hillerslev 
matr ikel 1664, Ejer Ørum s lot, bruger Søren Svendsen, husp. 4 sk. 
 
  Søren Svendsen † o. 1674, barnløs    Tingbog 1666-1674 
  e. Kirsten Sørensdt. 
Tingbog 1674, registrering e. Søren Svendsen. Arvingerne er Inger Svendsdt. i Thisted, Peder Svendsen og Helle, Sidsel og Kirsten Svendsdøtre i Hillers lev, Lars Andersen Bech i 
Hov, Søren Jensen i Oddershede. Anders Nielsen i Malle og hans bror Søren Nielsen æsker arv. Øvrige arvinger Lars Andersen Bech i Hov og Søren Jensen i Oddershede 
 
Et gadehus i St. Hillerslev 
matr ikel 1664,Ejer Ørum slot, bruger Ole Jensen, huspenge 4 skilling 
 
Et gadehus i St. Hillerslev 
kommissionsmatrikel 1661/62, ejer Ørum, bruger Lars Andersen 
matrikel 1664, Ejer Ørum s lot, bruger Lars Andersen, husp. 6 sk. 
= ?  Lars Andersen Hove    Tingbog 1668 
 
Hus i St. Hillerslev, efter hartkornsspecif ikation 1789 no 5, hk. 0.1.0.0. 
hartkornsspecif ikation. 1778 u/no, Ullerupgård hk. 0.1., bruger Jesper Kiil.  
hartkornsspecif ikation 1789, hus no 5, hk. 0.1., bruger Anders Kåstrup 
Før 1765 Anders Pedersen Bøllensgård 
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U1765 f.203 Jesper Christensen Kiil 35 Skinnerup   Anders Bøllensgård Far, C..Poulsen,Kjelstrup 
  ~Else Poulsdt.,† 1792 22 Vang     Far P.Peders. Ø.Djernæs 
Ved folketælling 1787 bor parret i huset med en datter 
  |-Mette Jespersdt., 21 år ugift. 
desuden sidder til huse: 
Anne Vendelbe 40 år, gift - der tigger til føde for sig og sine børn 
|-Kirsten Nielsdt. 10 år 
|-Christian Nielsen 6 år 
|-Marian Nielsdt. 4 år.  
 
U1788 f.345 Anders Pedersen Kåstrup 55 i Kjelstrup   Jesper Christensen Kiil 
  ~Anne Christensdt. 55 
  |-Jens Andersen 87 
  |-Christen Andersen 89 
  |-Jensine Andersdt. 97 
  |-Peder Andersen 00 
folketælling 1801, St. Hillerslev 25. fm. 
Anders Kåstrup, 46 år, husmand med jord 
~Anne Christensdt., 40 år 
|-Jens Andersen, 14 år 
|-Christen Andersen, 12 år 
|-Jensine Andersen, 4 år 
|-Peder Andersen, 1 år 
 
hartkornsspecif ikation 1789 huse no 10, hk. 0.1.2.0., selvejer Jeppe Smed - ( del ag gl. matr. no 6) 
før 1787 Jeppe Christensen (Smed?) hk 0.1.2. 27 
  ~Mette Pedersdt. 35 
  |-Jens Jepsen 65 
folketælling 1787 husfolk, 19. fm. 
Jeppe Christensen 60 år, vanfør 
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Mette Pedersdt.52 år 
|-Jens Jepsen 22 år, uduelig, sær sv ag 
folketælling 1801, 63. fm 
Jeppe Christensen 75 år, enke - arm husmand 
(der er ikkee fundet skøde på ovennævnte. Ved en strøgodsopgørelse 1778 noteres Jeppe Christensen som bruger af en del af gl. matrikel no 6, hk. 0.1.1.2. 
 
Hus bygget på Hillerslev gade, hartkorn 0.0.0.1 fra Grethe Tidsel 
hartkornsspecif ikation 1789 eje r Ullerupgård, huse no 7 bruger Niels Andersen 
Grethe Tidsel † 1780 23 
 
U1783 f. 297 Niels Andersen 15 Skovsted, der har boet i Skovsted, hk 5.7.3.2. Grethe Tidsel far Anders Iversen 
 
Hartkornsspecifikation 1789,hus no 18 hk. 0.4., selvejer Niels Thomsen 
 
Hartkornsspecifikation 1789, jordløse huse no 1, ejer Ullerupgård, bruger Anders Pedersen 
folketælling 1787, St. Hillerslev, husfolk 4. fm. 
Anders Pedersen, 34 år, daglejer 
~Anne Vandet, 32 år 
|-Peder Andersen, 5 år 
folketælling 1801, St. Hillerslev 48. fm., 
Anne Pedersdt. Vandet, 49 år, ~, jordløs huskone, manden tjener udensogns 
|-Maren Andersdt. 10 år.  
 
Hartkornsspecifikation 1789, jordløs hus no 2, ejer Prætsman , bruger Gravers Christensen 
Før 1787 Gravers Christensen 55 
folketælling 1787, St. Hillerslev, husfolk 16. fm. 
Gravers Christensen, 32 år, daglejer 
~Inger Poulsdt., 29 år 
|-Christen Graversen 6 år 
|-Maren Graversdt., 3 år 
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|-Anne Johanne, 1 år 
folketælling  1801, St. Hillerslev, 34. fm. 
Gravers Christensen, 46 år, jordløs husmand 
~Inger Poulsdt., 42 år 
|-Anne Graversdt., 14 år (ovenn. Anne Johanne) 
|-Poul Graversen, 10 år 
|-Jens Graversen, 4 år 
|-Peder Graversen, 1 år 
 
Hartkornsspecifikation 1789, jordløs hus no 3,, ejer Peder Jensby, bruger Peder Andersen 
folketælling 1787, St. Hillerslev,  7.fm.husfolk 
Peder Andersen, 43 år, daglejer 
~Maren Christensdt., 42 år 
|-Anders Christian, 6 år 
|-Lars Pedersen, 2 år 
folketælling 1801, St. Hillerslev, 26 fm. (samme par?, bemærk alder) 
Peder Andersen, 59 år, husmand m. jord 
Maren Christensdt. 62 år. 
se også 21 fm., en MC ~2.g. 
 
hartkornsdspecif ikation 1789, jordløs hus no 4, ejer Ulstrup, bruger Jens Toft  
folketælling 1787, St. Hillerslev, husfolk 15. fm. 
Jens Toft, 60 år, ~1,g,m daglejer 
~Sidsel Jensdt., 73 år, hendes 2. ægteskab ( se gl. no18, ny matr. 17a, Tor Christensen) 
hendes børn af 1. ægteskab: 
Anne Torsdt., 35 år 
Christen Torsen, 38 år 
 
hartkornsspecif ikation 1789,jordløs no 5, et fattighus, bruger Anne Bunk 

  Peder Andersen Led †1768 96 ll. Hillerslev 1746.1/101, bror t. Maren A i Oddershede  far Anders  
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       Pedersen, ll.Hill 4.  
  ~Else Christensdt.1718,†1756,Brund  
  ~Anne Bunk 1756 26 
  |- Anders 60 St. Hill 
  |-Else, † 1762 62 do 
  |-Anne Pedersdt. 67 do. 
* † 1768 Peder Andersen Led, husmand “her i byen” (= Hill. ), 72 år   

Peder Andersen Led kom fra Brund no 8. (her kopieret) 
folketælling St. Hillerslev 1787 25. fm. 
Anne Bunk, huskone, 62 år, enk e 1.gang. - meget ussel 
Maren Pedersdt., hendes dt. 20 år ugift. 
 
Eje ndom i St. Hillerslev (jord fra gl. matr. no 21?) 
Ejerliste,Skøde og panteregister 1823-46, fol. 6 
1787 skøde  Christen Nielsen Toft hk. 2.1.0.1.fra Søren Christensen Borup og Niels Thomsen, - solgt 0.7.0.1  
 
1805 skøde  Jacob Christensen Knold, hk. 1.2.0.0., hvis hustru Maren Christensdt. var enke efter Mads Andersen Knold*- se matr. 43 
før 1787 Jacob Christensen (Knold )  51 HH1808/81  
  ~Maren Christensdt. 41 HH1808/81   
  |-Mads Jacobsen 86 
folketælling, St. Hillerslev 1787, 23. fm 
Jacob Christensen 36 år, i 1. ægteskab, jordløs husmand 
~Maren Christensdt. 46 år, i 2. ægteskab 
Christen Madsen, konens søn 22 år       
Anders Madsen, konens søn 4 år 
Mads Jacobsen, søn af dette ægteskab 1 år 
Ved folketæling 1801, 21 fm., er sønnen Mads Christian hjemme, 14 år 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 72 
anm. : hartkornet har været omregnet forkert af Mads Chr. Jacobsen - nu 1.7.2.¾ - se fol. 6,22,25- 
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1803 skøde Mads Christian Jacobsen, hk. 0.1.0.1¼, fra Peder Andersen Jensby 
1812 skøde do., hk. 0.4.1.2½, fra Peder Bojesen ( fol. 22) 
1814 har Mads Christian Jacobsen Knold pant i ejendommen 
~Maren Nielsdt.  HH1816/431 
 
1816 skøde Niels Larsen Dalgård og Christen Christensen hk. 1.7.2.¾ fra skifteretten i afdøde Mads Christian Jacobsens og ligeledes afdøde enke Maren Nielsdt. Toftes bo. -  
solgt fol. 4,13,247,251,127 
 
Diverse Ejendomme i St. Hillerslev (umatrikulerede m.v.) 
 
En parcel i St. Hilerslev 
oprindelse: jord fra Christen Christensens (Pedersen) udstykkede gård 
Ejerliste, skøde og panteregister fol. 63 
1804 skøde Boer Nielsen og Anders Pedersen, hk. 0.4.1.1/3 - fra fol. 48 Anders Pedersens gård 
1806 skøde Boer Nielsen, sælger Anders Pedersen, s in andel,  0.2.2.2½ 
 
1845 attest Niels Boersens adkomst på parcel af hk. 0.1.2.6/6 
se også  ny matr. no 25 
 
St. Hillerslev,  parceller med opført hus. 
oprindelse: jord fra Christen Christensens (Pedersen) udstykkede gård 
Ejerliste, skøde og panteregister fol. 97 
 
1806 skøde Anders Pedersen, sælgers ½ i parcel no 9 af Christen Christens udstykkede fæstegård i Hillerslev. hk. 0.2.2.2½ ( se ovenfor)) 
 
1821 skøde Prokurator Thomsen, parcel no 9 af forrige Christen Pedersens gård 0.2.2.2½ - auktionsskøde 
 
1821 skøde Lars Pedersen Sårup, samme parcel 
 
1830 skøde Christen Jacobsen, murer, sm. parcel med opført hus -( se også ny matr.no 41) 
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1829 skøde do, parc el no 11, hk. 0.0.2.1. - sælger Christen Larsen og Jens Overgård 
1830 skøde do, parc el no 12, 0.0.2.½., sm. sælger 
 
1830 købekontrakt Peder Christian Andersen Oddershede, samme ejendom, skøde 1832 - se også ny matr.no 43 
Folketælling St. Hillerslev 1834 
Peder Christian Oddershede,33 år, husmand 
~Hedvig Larsdt., 66 år 
Dorthe Christensdt., 31, indsidder  
1856 skøde do, 1 ¾ album, fra sælger Chris ten Oddershede af Kjelstrup, en udstykket parcel no 9a ( solgt 1867 til Hovsøre)  
Ved folketælling 1845 bor parret i Brund matr. no 4k 
 
Husbygning på fælledjord “Hillerslev Gade” 
Realregister 1846-1970 fol. 281, ovennævnte jord med lejeret til husbygningen på jorden 

1919 skøde Niels Peter Christiansen - fra Niels Peter Lynge 
 
1923 skøde Christen P. Christensen 
 
1936 skøde Lars Christian Tobiasen 
 
umatrikuleret hus i Hillerslev 
U1785 f.320 Peder Pedersen Vandet, der før har boet i Ll. Hillerslev 
folketælling St Hillerslev 1787, husfolk 26. fm. 
Peder Vandet, 45 år - meget arm 
~Sidsel Christensdt., 35 år, begge af 1. ægteskab 
folketælling 1801, St. Hillerslev, 27 fm., 
Peder Pedersen Vandet, 59 år, jordløs arm husmand, der går i dagleje 
~Sidsel Christensdt., 49 år 
|-Anne Pedersdt., 13 år 
|-Niels Pedersen, 7 år 
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En grund af den såkaldte fælles lergade i Hillerslev by  
486 alen² med husbygning samt tilhørende kjærskifte i Hillerslev (Ballerum 3 skp. sæde. 
Realregister 1846-1970 fol. 241 ) se tidligere beboere herunder) 
 
1892 skøde Christian Jensen, ovennævnte grund, hus og skifte - fra sin mor Anne Jensdt. Skåning 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Christian Jensen, 31 år, født i Hillerslev, landbrugsarbejder 
~Marie Magdalene Pedersen, 26 år, født i Vorupør 
|-Laura Matilde Jensen, 5 år, født i Hillerslev 
|-Kristine Margrethe Jensen, 3 år, født i Hillerslev 
|-Niels Christian Jensen, 1 år, født i Hillerslev 
Anne Jensdt. Skåning, 71 år, ugift, født i Hillerslev, bedstemor (= hans mor) med fattighjælp 
Folketælling Hillerslev : ( formodentlig samme hus) 
1834, et hus 
Jens Christensen Skåning, 63 år husmand og almisse 
~Marianne Nielsdt., 54 år 
|-Anne Jensdt., 15 år 
Ved folketælling St. Hillerslev 1845, et hus: 
Marianne Nielsdt., 66 år, enke, født i sognet, almisse 
|-Anne Jensdt., 26 år, født i sognet, ** 
Anne Madsdt., 46 år ugift, født i sognet, almisse * 
|-Anne Margrethe Sørensen 13 år,  
* v ed folketælling 1834 St. Hillerslev: 
Anne Madsdt., 34 år, ugift, inderste og almisse 
|-Karen Marie Christiandt., 9 år 
|-Anne Margrethe Sørensdt., 1 år 
** Ved folketælling St. Hillerslev 1860, et hus: 
Anne Jensdt. Skåning, 41 år, ugift, født i sognet, daglejerske 
|-Niels Christian Andersen 15 år, født i sognet 
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|-Jens Peter Jensen, 6 år, født i sognet 
|-Christian Jensen, 2 år født i sognet 
Ved folketælling 1880 bor Anne Jensdt.(Skåning)i et hus 
i huset bor også Anders Andersen, 82 år, enke, født i sognet, almisse 
1910 skøde kommunen, samme ejendom 
 
Skifter i Hillerslev, pe rsoner, der ikke kan identificeres med fast ejendom 
 
Christen Pedersen (Kortegård) i St. Hillerslev 01 V.Vandet U1743.1/81                              far P Christensen Smed,Agerhol 
e. Maren Nielsdt. Kortegård, †1769* 04 
|- Niels Christensen 43 St. Hill. 
ps. iflg. fæstebrev 1765 til Niels Christensen Kortegård i ll. Hillerslev, overtaget efter Lars Andersen Kjeltofts enke Anne Nielsdt. Kortegård født 1701, dt. af Niels Pedersen 
Kortegård,  til hendes søstersøn, må ovennævnte Maren Nielsdt. ligeledes være dt. af  Niels Pedersen Kortegård.  
I skiftet nævnes Christen Pedersens (m.kaldenavn Kortegård)  far Peder Christensen Smed i Agerholm. Endvidere nævnes Christen Pedersens brødre Lars og Poul.  
* Niels Pedersen Kortegård skal bo i St. Hillerslev, men jeg har ikke fundet hvilken ejendom. if lg. tingbog 1700 er han ~Maren Jensdt., dt. af Jens Christensen Kåstrup i Brund 
se under personer 
 
Før 1742 Rasmus Andersen  i et hus  
  e Else Nielsdt. Skomager † 1772, Hill.  06 Østrild, U1772.1/136                far Niels Larsen Skomager i Kjelstrup 
  |-Hans, død sm. år 
  |-Anders Rasmussen i Kilshus, Kjels t.  48 
            ~Dorthe Kirstine Christensdt.  
 
Før 1743 Maren Eriksdt,  33 Hill. U1785.1/255    Nørt.1743/204        far E Chrsen Kjeltoft 
† i Christen Pedersens hus 
 
 
Ole Larsen Tidsel, almisselem af Hillers lev, † 1828  HH1828/308 
 
Anne Christensdt.† 1751 ~Jonas Nielsen  Ø1751/57 
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Anne Mikkelsdt.  Nørtorp 1764/7 
 
Christen Christensen ~Else Marie Andersdt.  HH1812/119 
 
Christen Christensen ~Kirsten Marie Pedersen  HH/1813/228 
( † 1812: Christen Christensen) 
 
Karen Christensdt. Hvas ~Anders Pedersen Bunk  HH1810/119 
 
Kirsten Larsdt. ~Jørgen Madsen, husmand i Hillers lev  HH1831/31 
 
Maren Jensdt. Billing ~Niels?  Ø1773/43  
 
Maren Kirstine Nielsdt. (også kl. Frendsdt.)~Peder Christensen HH1825/30 
 
Niels Jensby~ Karen Nielsdt.  HH1819/167 
 
Niels Nielsen Kjeltoft † 1751, 73 år gl. ~Maren Jensdt.  Ø1751/49 
 
Niels Pedersen Kappel ~Kirsten Andersdt.  Ø1792/17 
 
Niels Christian Christensen Hove, †1832 husmand i Hillerslev 
og soldat, 30 år   HH1832/179 
 
Peder Sørensen † 1814, 36 år, gårdmand i Hillers lev~Anne Marie 
 Nielsdt.   HH1814/298 
 
Jens Kiil   HH1816/26  
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Kirsten Marie Pedersdt. ~Christen Christensen  HH1813/228 
 
Knud Pedersen, ugift, 2 brødre Peder født ca.1748, Anders ca 1754 U1773.1/149 
 
Rasmus Johnsen i Hillers lev i et hus, barnløs  H1737.1/42 
e. Anne Christensdt. 
½ bror Bent Larsen Stadig, borger og tømmermand i Lemvig 
 
Christen Christensen, som også blev kaldet Eriksen    U1740.1/65 
  e. Anne Christensdt. 
  Den afdødes efterlevende mor Anne Mikkelsdt. i Sennels sogn 
 
 
Personer, nævnt som boende i St. Hillerslev, ikke identificeret med ejendomme 
 
før 1668 Lars Andersen Kåstrup  Tingbog 1668 
Stævnet 1668 Lars Andersen født i Kåstrup, som boede i og frarømte fra Karen Dyres gård i Hillerslev. Stævningsmændene talte med ham selv i Lars Andersen Hoves hus i 
Hillerslev 
 
før 1685 Peder Nielsen Kortegård Kortegård    far Niels Andersen 
Tingbog 1685 5.5. får Peder Nielsen Kortegård afkald fra Mikkel Jacobsen i Brund på sin hustru Maren Jensdatters vegne, arv efter hendes f orældre, Jens Christensen og Maren 
Pedersdt., i Hillerslev = Peder Nielsen i gård no 15? 
= n. Tingbog 1686, hvor Anders Nielsen, født i Kortegård tillige med sine søskende Peder Nielsen, Christen Nielsen, Anne Nielsdt. Anne Nielsdt., Dorte Nielsdt., giver afkald på arv 
efter (søsterlod) Maren Christensdt. † 1684 i Thisted, ~Lars Christensen u. Bjerg. 
 
før 1670 Christen Madsen Skriver / Skåning † 1687  Tingbog  1670  
  ~Sidsel Henriksdt.   Tingbog 1672 
  |- Henrik Christensen, herredsskriver, Bjerre   Tingbog  1684-88 
Herredsskriver / degn i Rær Vigsø, Hillerslev. Bjerre. 
Tingbog 1670 betegnes han Christen Madsen Skåning, skriver, i Hillerslev. Han nævnes ofte i tingbogen, hvor han på andres  vegne, fremlægger sager i retten, tiltaler folk for skyld 
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og andet., både i Hillerslev og andre sogne.1677 bliver han selv stævnet af Christen Andersen Kolsgård på s in husbond, Holger Trolles vegne, til vidnespåhør og synsafs igelse. “ 
Hans hustru er Sidsel Henriksdt.” Et vidne beretter at han så Christen Madsen i den 5. uge gå sønden ud af Hillerslev by med en bøsse i sin hånd og i det samme så han sønderad og 
så, at der gik en plag på Christen Madsens korn. Christen Madsen gik vester til plagen og skød øster ad og føgen drev til plagen som segnede og faldt. Et andet vidne så det samme, 
de synede plagen, der var huller  ½på dens hals og på højre side af boven og plagen var blodig. Vidnerne og 2 andre mænd tilbød Christen Skriver den 
sårede brune plag, som blev skudt. Senere fører Christen Madsen Skriver vidner på at han i kirken har ladet advare folk om at lade deres kvæg og heste gå i hans korn. En dreng  
havde advaret Jens Mikkelsens pige, da hun gik bag ploven, og sagt at hun skulle tage Jens Mikkelsens plag af Christen Madsens korn. Andre vidner at Christen Madsen havde bud 
ved Jens Mikkelsen, om han ville udnævne 2 mænd til at vurdere den skadede plag Jens Mikkelsen sagde at Christen Madsen ikke havde noget at gøre med at vurdere hans plag. 
Christen Mikkelsen havde budt Jens Mikkelsen forlig og en hel tønde øl, men Jens Mikkelsen havde svaret han ville have 2 rdl., hvis sagen skulle forliges. Han havde også sagt til 
Christen Madsen:” Du er en skælm og gør som skælm” Den 3.11. forliges sagen mellem Christen Madsen, skriver  og Jens Mikkelsen i Østrild, som s lutter forlig om den skadede 
plag. Christen Madsen skal have plagen og betale Jens Mikkelsen 3 sldl. straks og 3 s ldl. 3. juledag.  
1882 14.3. nævnes Christen Christensen Skytte, der før har haft et hus i Vust, nu bor i Christen Skrivers hus. Den 25.4. nævnes Christen Skriver som boende i Bjerre,  
og den 2.5. får  Christen Christensen Skytte i Hillers lev, af Christen Skåning, skriver til Hillers lev herredsting, opladts det hus som Christen Skriver før boede i i Hillers lev, 
opladelsespenge 3½ sldl.- 1688 afkræver  Niels Christensen i Ll. Hillers lev på Henrik Christensen Skånings vegne,de personer, der ikke har betalt skriverkorn til sal. Christen 
Madsen Skriver. 
 
før 1679 Christen Madsen   Tingbog 1679 
  ~Anne Christensdt.   do 
  |-Jens Christensen   do 
  |-Peder Christensen   Tingbog 1677 
Tingbog 1677 nævnes Christen Madsen i Hillers lev, der får fuldmagt af sin søn Peder, til at forlange sønnens resterende soldaterløn fra lægdsbrødrene. Peder var soldat ved 
oberstløjtnant Fuks kompagni, fra Mikkelsdag 1676 og et år frem. 
1679:Gregers Poulsen, født på Hannæs, nu tjende i præstegården har ladet stævne Christen Madsen, hans hustru Anne Christensdt. og søn Jens Christensen, til syn, sigtelse og anden 
lovmål angående den uforskammede gerning, de har gjort og fremkalder mænd, der har synet Gregers Poulsen og fandt 3 sår, to på hans hænder bagpå, som så ud som de var skåret 
med en kniv, og et i hans hoved, som også sysntes at være skåret med kniv. 
Vidnerne fortalte at de var i Christen Madsnes stue i skolehuset  og da skændtes Christen Madsen med s in kone Anne Christensdt. og sønnen Jens Christensen sprang til og 
spurgtesin far, om han ville s lå hans mor og så greb han sin far i håret. Gregers Poulsen lagde sig imellem, men kom op at slås med konen og sønnen, og da fik han den skade. 
Parterne blev dog forligt og sagen blev ophævet. 
 
før 1671 Jens Christensen   Tingbog 1671-1685 
  ~Maren Pedersdt. 
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  |-Else Jensdt.   do 1671 
  |-Bertel Jensen i Hillerslev   do 
  |-Anne Jensdt.   Tingbog 1675 
  |-Maren Jensdt, ~Mikkel Jacobsen, Brund  Tingbog 1685 
Tingbog 1671 Peder Andersen  (Hove) har haft Else Jensdts. arv i værge. Nu møder Niels Pedersen Vert på s in hustrus mor Inger Pedersdts. vegne, sal Peder Andersens og tilbyder 
arven, til Else Jensdts. frænder ( i værge)- Else Jensdt. skal dog selv have arven udbetalt. 
 1675 har unge Christen Ibsen i St. Hill. haft Anne Jensdts. arv efter hendes forældre Jens Christensen og Maren Pedersdt. under hånd, men nu overgiver den til Bertel Nielsen i St. 
Hill. Christen Ibsen. Anne Jensdt. er skrøbelig og kan ikke fortjene sit brød. 
Tingbog 1685 giver Mikkel Jac obsen i Brund på sin hustru Maren Jensdts. vegne afkald til Peder Nielsen Kortegård, for hendes arv efter s ine forældre Jens Christensen og Maren 
Pedersdt., der begge boede og døde i Hillers lev. ( skifte 1662) 
 
o. 1700 Niels Pedersen Kortegård 
  ~Maren Jensdt. Brund  Tingbog 1685-1700 
  |-Anne Nielsdt.~Lars Andersen 01 
           Kjeltoft, Ll. Hill. 
  |-Maren Nielsdt. Kortegård ~ 04 
        Christen Pedersen (Kortegård) St. Hill.  
nævnt 1685 som kirkeværge 
Maren Jensdt. giver afkald 1700 23.6. på arv efter forældrene Jens Christensen Kåstrup - se der. 
 
før 1757 Niels Christensen Toft 08  Dragsbæk 1757 
Niels Christensen Toft, boende i Hillers lev, nævnes som bror til Peder Christensen Toft i Nebel Havreland 
 
Personer nævnt i Folketællinger i St. Hillerslev, ikke identificeret med e jendom 
 
Folketælling St. Hillerslev 1787, husfolk 5. familie 
Anders Hare, 38 år, gift 1. gang, daglejer   HH1795/25 
~Else Kirstine, 38 år   
|-Maren Andersdt.3 år 
Maren Pedersdt., til huse, 34 år, ugift 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

307 

Anne Krog, til huse, 28 år, gift 1. gang, skrædder  
if lg. skiftet sad parret til huse hos husmand Ole Jensen, Hillers lev 
og Anne Krog, 28 år, gift, skrædder. 
Ved folketælling 1801,55. fm., bor Else Hare, enke 2.gang, som arm, jordløs huskone i St. Hillerslev . 
 
folketælling 1801, St. Hillerslev, 28. fm. 
Christen Torsen, 52 år, ugift, jordløs hus, murer.  49 St. Hill HH1804, en moster og 3 farbrødre nævnt  far T Christensen 
 
Folketælling St. Hillerslev 1787, husfolk, 8. familie 
Karen Pedersdt., enke efter 1. ægteskab, 48 år, fattig huskone 
|-Niels Peiter, 14 år 
Christen Smed, til huse, 22 år, ugift, smed 
 
Folketælling St. Hillerslev 1787, husfolk, 18. familie 
Sidsel Malle, huskone, 41 år, enke efter 1. ægteskab, nyder almisse 
|-Mette Poulsdt. 13 år 
|-Peder Poulsen 9 år 
|-Anders Poulsen 6 år 
ikke på folket. 1801 
=Sidsel Andersdt. Malle † 1830, Poul Pedersens enke  HH1830/9 
 
Folketælling St. Hillerslev 1787, husfolk , 20. familie 
Maren Lynge, 50 år, enke 1. gang, fattig 
Jens Mikkelsen, til huse, 38 år, i 1. ægteskab, skrøbelig 
~Cornelia, 46 år, i 1. ægteskab 
Ved folketælling 1801, 64. fm. bor Maren Lynge 64 år,enke og fattig huskone i huset. 
 
Folketælling St. Hillerslev 1801, 2. familie 
Thøger Pedersen, 40 år, sogneskoleholder 
~Christiane Voight, 36 år, begge i 1. ægteskab 
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|-Karen Thøgersdt., 3 åe  
|-Anne Thøgersdt, 2 år.  
|-Peder Thøgersen, 1 år  
 
Folketælling St. Hillerslev 1801, 20 famlie 
Maren Nielsdt., 40 år, i 1. ægteskab - manden tjener udensogns 
= Niels Kiil 
|-Karen Nielsdt., 10 år 
 
Folketælling St. Hillerslev 1801,22. familie 
Anders Andersen, 40 år, jordløs husmand  
~Ãnne Pedersdt.42 år, begge i 1. ægteskab   
|-Maren Andersdt.,6 år  
|-Anders Andersen, 3 år  
Ved folketælling St. Hillerslev 1834, bor parret med datteren Maren i et hus, han er husmand og nyder almisse. 
 
folketælling 1801, St. Hillerslev, 32 fm. - 
Niels Thomsen, 39 år, jordløs husmand 
~Anne Jepsdt., 43 år 
|-Niels Nielsen, 9 år 
|-Dorthe Nielsdt., 6 år 
|-Kirsten Nielsdt., 5 år 
|-Anne Nielsdt., 2 år 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Niels Thomsen, 72 år, husmand 
~Ãnne Jensdt., 76 år 
Peder Madsen 31 år, idsidder og daglejer 
~Ãnne Marie Nielsdt., 30 år 
|-Anne Pedersdt. 2 år 
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Folketælling St. Hillerslev 1801, 29. fmalie 
Niels Vendelbo, 71 år, jordløs husmand og daglejer  
~Ãnne Andersdt., 57 år, begge i 1. ægteskab  
|-Maren Nielsdt, 14 år.  
 
Folketælling St. Hilerslev 1834, et hus 
Dorthe Pedersdt. Nørgård, 75 år, enke, aftægtskone 
Maren Sørensdt. Grobgård, 77 år ugift, lever af sine midler 
 
Folketælling St. Hillerslev 1834, et hus 
Mikkel Nielsen Bech, 45 år, tømmermand 
~Ãnne Kirstine Christensdt., 38 år 
|-Benedikte Mikkelsdt., 8 år 
|-Christen Mikkelsen, 6 år 
|-Ellen Kirstine Mikkelsdt., 4 år 
|-Kristiane Mikkelsdt., 1 år 
 
1834, et hus ( til matrik el no 30? 
Anders Andersen, 34 år husmand 
~Birthe Jensdt., 41 år 
|- Jørgen Jensen, 16 år, hendes søn 
Ved folketælling St. Hillerslev 1845: 
Anders Andersen, 47 år, født i sognet, husmand og daglejer 
~Birthe Marie Jensdt., 52 år, født i Rær 
|-Anne Katrine Andersen, 11 år, født i sognet 
|-Jens Jørgen Andersen 9 år, født i sognet. 
Ved folketælling St. Hillerslev 1860 benævnet Anders Andersen som daglejer, han og Birthe Marie Jensdt. bor i et hus 
 
1834 et hus 
Anne Elisabeth Pedersdt., 46 år, ugift, ejer af huset 
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Elisabeth Nielsdt., 49 år ugift, inderste 
 
1834 i et hus 
Anne Christensdt., 48 år, ugift, indsidder 
 
1834 et hus 
Else Christensdt., 58 år, enke, huskone 
|-Peder Christian Eriksen, 30 år, ugift, skomager 
 
1834, et hus 
Niels Christian Pedersen Vandet, 40 år, husmand og almisse 
~Else Katrine Nielsdt., 41 år 
|-Anne Nielsdt., 12 år 
|-Anne Kristine Nielsdt., 9 år 
|-Peder Christian Nielsen, 7 år 
|-Niels Christian Nielsen, 1 år 
Ved folketælling St. Hillerslev 1845 i et hus 
Niels Christian Pedersen Vandet, 52 år, født i sognet, husmand og daglejer 
~Else Katrine Nielsdt., 51 år, født i V. Vandet, almisse 
|-Niels Christian Nielsen, 12 år, født i sognet 
|-Inger Katrine Nielsen, 10 år, født i sognet 
 
1834, et hus 
Peder Thomsen, 37 år, husmand 
~Gertrud Marie Nielsdt. 38 år* 
1845, et hus 
Niels Christian Pedersen, 83 år, født i Sennels, almisse 
~Bodil Marie Jensdt., 44 år, født i sognet 
|-Ingeborg Nielsen, 9 år, født i sognet 
*Gertrud Leed, 49 år, enke, født i Nors, almisse 
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|-Anne Marie Pedersen, 10 år, født i sognet 
 
1834, et hus 
Christen Bjerregård, 50 år, husmand 
~Bodil Jensdt., 52 år 
|-Johanne Christensdt., 8 år 
Ved folketælling 1845, bor  
Christen Pedersen Bjerregård, 61 år, enke, født i sognet, husmand og daglejer 
måske i matr.no 40a? 
 
Folketælling St. Hillerslev 1845, et hus 
Rasmus Larsen, 39 år, født i Øsløs, husmand og skomager 
Ãnne Katrine Vostrup, 35 år, født i Nykøbing Mors 
|-Christian Rasmussen 9 år, født i sognet 
|-Jens Larsen Rasmussen, 5 år, født i sognet 
|-Anne Marie Rasmussen, 3 år, født i sognet 
Folketælling 1860, et hus 
Anne Katrine Jensdt., 50 år, enke, født i Nykøbing Mors 
|-Anne Margrethe Rasmussen, 15 år 
|-Christian Valentinus Rasmussen, 12 år 
|-Johanne Kirstine Rasmussen 11 år 
ved folketælling 1890 bor enken med sønnen i Ll. Hillerslev, matr.5f 
 
1845, folketælling St. Hillerslev 
Niels Andersen Hørsted, 82 år, født i Hørsted, husmand 
~Kirsten Pedersdt., 66 år. født i sognet 
 
1845, folketælling St. Hillerslev, i en gård 
Karen Andersen Bolberg, 42 år, enke, født i Vester Assels, indsidder - ejeren bor i Ll. Hillerslev 
|-Andreas Peter Bolberg, 7 år, født i sognet 
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|-Jens Christian Bolberg, 5 år, født i sognet 
Rasmus Andersen, 30 år, født i Stagstrup 
~Karen Sørensen, 35 år, født i Vester Assels 
 
Folketælling 1860, St. Hilerslev  
Bertel Nielsen, 29 år, født i Tved, daglejer 
~Ellen Pedersdt., 40 år, født i Nors 
Anne Mariken Christensdt. 69 år, ugift, indsidder, lever af håndarbejde 
(1880 bor parret i Brund, han murermester) 
 
1860. St. Hillerslev, et hus 
Hans Hansen Dam, 46 år, født i sognet, indsidder, daglejer 
~Karen Andreasdt., 30 år, født i Skinnerup 
Lars Jensen, 63, født i sognet, indsidder, daglejer 
Ãnne Pedersdt. 60 år, født i sognet 
Maren Pedersdt., 52 år, ugift, født i sognet, indsidder, ernærer sig ved håndgerning 
 
Folketælling St. Hillerslev 1860, et hus 
Niels Jensen, 36 år, født i sognet, tømrer 
~Birthe Kirstine Jørgensen, 32 år, født i Sennels 
|-Jens Nielsen Skovsted, 3 år, født i sognet 
Inger Marie Jensen, 7 år, født i sognet, plejebarn 
 
1860, Hillerslev Havreland, et hus 
Bodil Katrine Christensdt., 86 år, enke, født i Jannerup, aftægtskone 
|-Else Poulsdt., 47 år, ugift, født i Sjøring 
 
1860, et hus 
Peder Christian Pedersen, 49 år, født i sognet, husmand 
~Karen Marie Poulsdt., 41 år, født i Sennels 
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|-Peder Pedersen, 11 år, født i sognet 
|-Marie Pedersen 2 år 
1880 bor parret i huset med sønnen 
|-Poul Pedersen, 18 år, født i sognet 
 
1860, et hus 
Anders Christin Pedersen, 34 år, født i sognet, kludesamler 
~Ãnne Katrine Larsdt., 37 år, født i sognet 
|-Petrine Johanne Marie Andersen, 7 år, født i sognet 
|-Anne Marie Andersen, 5 år 
|-Anne Marie Margrethe Andersen 3 år 
|-Peder Christian Andersen 1 år 
 
1880, et hus   (folketælling 1921 - se fattighus Ll. Hillerslev) 
Peter Christian Pedersen, 40 år, født i sognet, indsidder 
~Anne Katrine Larsen, 41 år, født i Tved 
|-Jens Pedersen, 13 år, fødst i sognet 
|-Peder Lynge Pedersen, 10 år 
|-Martinus Pedersen, 8 år 
|-Jens Peter Pedersen 4 år 
|-Karen Marie Pedersen 2 år 
1890, et hus 
Peder Christian Pedersen, 50 år, født i Hillerslev, murer 
~Anne Katrine Jensen,(Larsen?) 51 år, født i Tved 
|-Karen Marie Pedersen, 12 år, født i Hillerslev 
|-Peder Nielsen Pedersen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Sivert Carl Christian Pedersen, 4 år, født i Hillerslev 
 
1880, Hillerslev, et hus 
Lars Christian Poulsen,41 år, født i Hunstrup, indsidder 
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~Karen Marie Bang, 34, født i Thisted 
|-Poul Christian Poulsen, 9 år, født i Thisted 
|-Johanne Kirstine Poulsen, 7 år, født i Thisted 
|-Mads Poulsen, 5 år, født i sognet 
|-Margrethe Poulsen, 3 år, født i sognet 
|-Peter Christian Poulsen, 1 år 
1890 Hillerslev, et hus 
Lars Christian Poulsen, 51 år født i Hunstrup, murermester, fattighjælp 
~Karen Marie Bang, 44 år, født i Thisted 
|-Margrethe Poulsen, 13 år, født i Hillerslev 
|-Mette Marie Poulsen, 8 år, født i Hillerslev 
|-Erhard Johan Frederik Poulsen, 5 år, født i Hillerslev 
|-Otto Nikolaj Marius Poulsen, 2 år, født i Hillerslev 
Mads Mikkelsen, 74 år, enke, født i Hunstrup, aftægtsmand -( fra matr. 7c) 
 
1880 Hillerslev, et hus 
Christen Larsen Christensen, 64 år, født i Vigsø, fattigunderstøttelse 
~Maren Christensen 50 år, født i sognet 
 
1880, et hus 
Anders Christian Pedersen 53 år, født i sognet, arbejdsmand med lidt understøttelse 
~Anne Katrine Larsen, 56 år, født i sognet, 
 
1880, et hus, som indsidder: 
Dorthe Kirstine Nielsen, 72 år, født i sognet, indsidder, lever af renter 
 
1880, et hus 
Jens Peter Pedersen, 69 år, født i Østrild 
~Jette Jensdt., 68 år, født i Tømmerby 
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1880, et hus 
Thomas Jensen 42 år, født i Ljørslev  
~Marianne Kirstine Sørensen 44 år, født i Ljørslev  
|-Christen Andersen Thomsen, 11 år, født i Skinnerup 
|-Else Marie Thomsen, 6 år, født her i sognet 
Herudover havde parret 
|-Søren Thomsen, født 1859 i Nors † i Ålborg 1950 
|-Jens Peter Thomsen, født i Nors 1861 
1890 St. Hillerslev 
Thomas Jensen, 53 år, født på Mors, husmand 
~Marianne Kirstine Sørensen, 54 år 
 
1890 St. Hillerslev 
Jens Peter Thomsen, 27 år, født i Nors, husmand 
~Maren Beckgård Nielsen, 32 år, født i Sennels 
 
 
Folketælling St. Hillerslev 1890 i et hus med bageri og mølle 
Anders Christensen Bæk, 24 år, ugift, født i Sennels, forpagter, møller 
Jens Jensby Jensen, 22 år, ugift, født i Hillerslev, forpagter, bager 
Kristine Jensen, 16 år, født i Hillerslev, husbestyrer 
Christian Jensen, 13 år, født i Hillerslev, tjenestedreng 
 
1890 St. Hillerslev 
Thomas Pedersen Harbo, 57 år, født i Brund, under fattigforsørgelse, p.t. på Mors (tillægsliste 
~Mette Marie Jensen, 47 år, født på Mors, p.t. på Mors 
|-Laurits Olle Pedersen, 8 år, født i Kjelstrup, p.t. på Mors 
|-Christen Harbo Pedersen, 14 år, født i Elsted, barn under fatttigforsørgelse ( hjemme i Hillerslev) 
|-Jens Christen Pedersen, 10 år, født i Elsted, under fattigforssørgelse 
 



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

Kilder: amt: Ørum (Dueholm, Ørum og Vestervig amter - DØV), herred: Hillerslev, matrikel og 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 or iginalmaterialet 

316 

1890 St. Hillerslev, tillægsliste 
Peter Jensen, 26 år, ugift, født i Hunstrup, logerende tømresv end, p.t. i Hunstrup 
 
Folketælling St. Hillerslev 1890 
Jens Christian Kobberød, 24 år, født i Skjoldborg, indsidder, daglejer 
~Inger Kirstine Nielsen, 24 år, født i Hillerslev 
|-Karen Marie Kobberød, 1 år, født i Thisted 
|-Kirsten Kobberød, 2 år, født i Thisted 
 
Folketælling Hillerslev 1890, et hus 
Anders Christian Poulsen, 70 år, født i Tved, arbejdsmand v. landbrug 
~Nikolette Marie Kirstine Andersen, 50 år, født i Hillerslev 
|-Martin Andersen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Kristine Andersen, 8 år, født i Hillerslev 
|-?Nikoline Jensen, 4 år, født i Tved 
|-Benedikte Andersen 1 år, født i Hillerslev 
 
Folketælling Hillerslev 1890, et hus 
Anton Marius Jensen, 39 år, født i Stenild, Randers amt, gårdbestyrer (hvilken gård) 
~Marie Mikkelsen, 35 år, født i Nors 
|-Jørgen Christian Jensen, 4 år, født i Hillerslev 
|-Martha Kirstine Lund, 2 år, født i Hillerslev 
|-Peder Christian Jensen, under 1 år, født i Hillerslev 
Lars Christian Jensen, 20 år, født i Hillerslev, tjenestetyende 
 
Folketælling Hillerslev 1890, et hus 
Christian Christensen, 35 år, født i Hjardemål, landbrug 
~Petrea Elise Prezmand Klitgård, 35 år, født i Ydby 
|-Chr. Smed Christensen, 6 år, født i Hjardemål 
|-Marianne Karoline Christensen, 4 år, født i Hillerslev 
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|-Peder Chr. Klitgård Christensen, 2 år, født i Hillerslev 
 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Jens Bach Andersen, 43 år, ugift, født i Nors, husejer, jordbruger 
 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Jørgen Jensen, 61 år, født i Hadsten, Århus amt, husmand og tømrer 
~Johanne Marie Christensen, 34 år, født i Vigsø 
 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Peter Andreasen, 42 år, født i Sejerslev 
~Ingeborg Christensen, 44 år, født i Hillerslev 
 
Folketælling St. Hillerslev 1890, et hus 
Dorthe Kirstine Nielsen, 83 år, enke, født i Bedsted,eneboer, fri fattighjælp 
Kirsten Marie Madsen, 71 år, enke, født i Hillerslev,eneboer, fri fattigforsørgelse 
 
Folketælling St. Hillerslev 1890 
Peder Chr. Pedersen, 34 år, ugift, født i Tved, eneboer, slagter 
 
Søren Andersen, 46 år ugift, fødested ikke opgiver, arbejdsmand 
 
1890 St. Hillerslev, et hus (matr. 4’l?) 
Niels Christian Hørdum, 52 år, født i Thisted, tømrer 
~Maren Kirstine Madsen, 52 år, født i Tilsted 
|-Anne Katrine Nielsen, 13 år, født i Snedsted 
|-Mads Peter Nielsen, 8 år, født i Hillerslev 
 
Folketælling Hillerslev 1921, matr. 4 (?) 
Ane Katrine, født 1876 i Snejsted, ugift, syerske 
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Folketælling Hillerslev 1921, nævnt som boende på matr. 27b - (måske til leje?) 
Anders Larsens enke, født 1853, Hovsøre, husmor 
 
Folketælling Hillerslev 1921, nævnt som boende på matr. no 27b (måske til leje?) 
Vilhelm Jensby, født 1875 i Hillerslev, ugift. landmand ( Vilhelm Pedersen  
Jensby boede 1908-16 i 28f) 
 
Folketælling Hillersleb 1921 
Peter Andersen, født 18?? på Mors,enke, aldersrente 
 
Folketælling Hillerslev 1921,  
Katrine Nielsen, født 1876 i Hillerslev, ugift, sypige 
 
Folketælling Hillerslev 1921 
Jens Christian Jensen, født 1868 i Høbjerg, Randers, til sognet 1919 fra Thisted Landsogn, gårdmand (hvilken gård?) 
~Maren Jensen, født 1870 i Thisted, fra Thisted 1919 
|-Jens Christian Kjær Jensen, født 1897 i Høbjerg, 1919 fra Thisted Landsogn 
|-Ventzel Jensen, født 1915 i Høbjerg, 1919 fra Thisted Landsogn 
|-Katrine Jensen, født 1907 i Hillerslev, 1919 fra Thisted Landsogn 
|-Knud Henning Jensen, født 1910 i Hillerslev, 1919 fra Thisted Landsogn 
 
Folketælling Hillerslev 1921 
Johannes Andersen, født 1893 i Østrild, ankom til sognet 1920 fra Østrild 
~Marie Andersen, født 1899 i Vesløs, 1920 fra Østrild 
|-Alfred Andersen, født 1920 i Østrild, ankom 1920 derfra 
 
Folketælling Hillerslev 1921 
Marie Christensen født 1849 i Sårup, enk e med aldersrente 
 


