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Lille Hillerslev by, Hillerslev sogn 
 
Lille Hillerslev gl. matr ikel no 7, hk. 2.7.3.2. Bak ell. Bakgård, ny matrikel no 1 
Kommissionsmatrikel 1661/62, ejer Ørum, bruger Thomas Mikkelsen, forarmet 
matrikel 1664 hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger Thomas Mikkelsen 
matrikel 1688 no 7 hartkorn 2.7.3.2., ejer Ørum, bruger Mikkel Thomsen 
matrikel 1688b, bruger Jens Mikkelsen 
matrikel 1688c ejer Nørre Ullerupgård, bruger Anders Mikkelsen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hartkorn 2.7.3.2., bruger Peder Sørensen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård no 7, hartkorn 2.7.3.2, bruger  Christen Pedersen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 8, 2.7.3.2., ejer Ullerupgård, bruger Christen Pedersen 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 3.4.3.½, ny matrikel no 1 hartkorn 5.7.1.0., ejer Christen Nielsen, nu Niels Chistian Nielsen 
 
matr.1662 Thomas Mikkelsen † 1691 16  Tingbog 1666-1684 
  |- Mikkel her i gården 
1666 tiltaler Ørums delefoged han for manglende indskrivelsespenge og stedsmål. 
1670 giver Thomas Mikkelsen, tillige med sine søskende Christen Thomsen og Maren Thomasdt. arveafkald til  Inger Madsdt., Peder Thomsen Gris i Thristed, tilligemed Niels 
Mikkelsen i Østr ild, Anne Mikkelsdatter ~Lars Sørensen i Tved og en del f lere, alle var enten den s l. mands søskende og søskendebørn. 
1684 tiltales Thomas Mikkelsen for skade hans høveder havde gjort på Niels Mortensens mark. 
 
matr.1688 Mikkel Thomsen † 1699 57  Tingbog 1691-1696 
  ~Maren Madsdt.† o.1698 49 
  |-Jens Mikkelsen, her i gården 83 
  |-Anders Mikkelsen,- do 89  U1768.2/282 
  |-Maren~Jørgen Nielsen, Østrild 85  do 
  |-Thomas Mikkelsen  † i Brund 97 U1768.2/282 
  |-Bodil, ophold i Nors 92  do 
Tingbog 1696, er Mikkel Thomsen vidne i en sag om Nørkær - han mindes 29 år tilbage. 
 
matr.1688b Jens Mikkelsen † 1716 83 her 
 



Hillerslev sogn, Lille 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 

2 

matr.1688c Anders Mikkelsen,†1768,Sennels 89 her   U1768.2/282 
  ~Anne Pedersdt. Overgård (~1721) 97 († Sennels)    far P Christensen Overg 
  |-Maren~Jep Larsen Kloster,Sennels 25 
  |-Christen i Skovsted~Anne Nielsdt. 37 
  |-Mikkel i Sennels~Sidsel M. Jensdt. 31 U1796.4/150 
se også et jordløst hus i ll. Hillerslev 
 
før 1756 Peder Sørensen Hunstrup 16 Sennels U1772.1/134 U1749.1/116,1745.2/15017492./160  far Søren Jespersen 
  ~Maren Christensdt. Spelter,barnløs 08 Sennels U1749.1/106   far Chr.Chrsen Spelter 
  e. Anne Pedersdt. 20 St. Hillerslev   U1751.1/116,1760.2/195  far P.Pedersen 
  |-Christen 50 
  |-Peder Pedersen, St. Hillerslev ~ 53 
            Dorthe Nielsdt. Vandet 
  |-Søren 57 
  |-Kirsten 55 
  |-Anne Marie 62 
 
U1774 f.253 Christen Pedersen 50 her U1798.4/244  hans mor Anne Pedersdt. opl.  
  e. Maren Christensdt.  52 U1800.4/292 
  |-Peder Christensen 75 
  |-Christen Christensen 78 
  |-Niels Christensen 81 
  |-Søren Christensen 84 
  |-Anne Christensdt. 86 
  |-Just Christensen 89 
  |-Marie Christensdt. 95 
Ved folketælling 1787 bor parret med de 5 ældste børn på gården, samt en tjenestepige Mette Christensdt. 20 år 
formodentlig hertil (2 sønner Niels og Just tjener her i gården) 
 
o. 1800 Christen Nielsen 59 
  ~Ingeborg Madsdt. 70 HH1821/237 
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folketælling 1801, Ll. Hillerslev 9. fm. 
Christen Nielsen 42 år bonde og gårdbeboer 
~Ingeborg Madsdt. 
Niels Christensen, tjenestekarl 20 år 
Jens Christensen, tjenestedreng 12 år 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 46 ( ny fol. 931) 
1802 skøde Christen Nielsen, hk. 2.7.3.2., sælger P. Marcussen til Ullerupgård 
1811 skøde do, hk. 1.0.0.2., sælger Søren Andersen Jensby 
1817 skøde do, parc el no 2 af sælgeren Niels Nielsens gård i Ll. Hillerslev. hk. 0.4.1.1.( bliver matr. no 2b ny hatkorn 1.1.1.¼) 
 
1825 skøde Niels Christian Nielsen, fra sin far Christen Nielsen gården hk. 2.4.2.½. (0.3.1.½ frasolgt), parcel hk. 1.0.0.2., parcel 0.4.1.1., besætning m.v. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1834, en gård 
Niels Christian Nielsen, 48 år, gårdmand 
~Margrethe Christensdt., 33 år 
|-Christen Nielsen, 9 år 
Jørgen Christensen, 18 år, tjenestekarl 
Johanne Marie Nielsdt., 21 år, tjenestepige 
1839 skøde  Niels Christian Krog, parcel no 5g, Hillers lev- auktionsskøde, hk. 1.0.1.½ fra degneembedet 
folketælling 1845, en gård 
Niels Christian Krog, 55 år, født i sognet 
~Margrethe Christensdt., 43 år, født i sognet 
|-Christen Nielsen, 20 år, født i sognet 
Jens Simonsen, 28 år, tjenestekarl, født i Snedsted 
 
skøde og panteregister forts. fol. 98C,  ( ny fol. 931), Matr. no 1 i Ll. Hillerslev hk. 5.7.1.0., og 2e i St. Hillerslev. hk. 1.1.1.1½ 
 
1851 skøde Christian Nielsen, fra s in far. gården hk. 2.4.2.1½, parcel på Hillers lev mark gl. hk. 1.0.0.2., my matr. no 1, 5.6.1.0. samt no 2e 1.1.1.1½ ( en del frasælges 
Folketælling 1860, Hillerslev, 86. fm., en gård 
Christen Nielsen, 36 år, født i sognet, gårdmand 
~Maren Kirstine Christensdt., 37 år, født i Skinnerup 
|-Christen Gade Christensen, 6 år, født i sognet 
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|-Marie Christensen, 1 år 
Niels Christian Nielsen, 69 år, enkemand, født i sognet, gårdmandens far 
Johan Andersen, 23 år, født i sognet, tjenestefolk 
Anders Madsen, 18 år, født i sognet, do Mette Katrine Madsen, 17 år, født i sognet, do. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård 
Christen Nielsen, 54 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Johanne Christensen, 56 år, født i Skinnerup 
|-Christen Gade Christensen, 25, født i Hillerslev 
|-Johanne Christensen, 22 år 
|-Marie Christensen, 20 år 
Jens Christensen, 20 pr, født i Hjardemål, tjenestekarl 
Mikkel Christian Jensen, 19 år, født i Hillerslev, tjenestekarl  
 
1881 skøde Christen Gade Christensen, fra sin far., gården 1a hk. 4.0.2.2., 2e i St. Hill.  1.1.1.1½ med aftægt til sælger og hustru Maren Kirstine Christensdt.  
1880 skøde do., fra Poul Visbøl i Nors, 6 l i ll. Hill. 1¾ alb., 6m ½ alb. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Christen Nielsen, 64 år, født i Hillerslev, aftægt af gården 
~Maren Kristine Christensen, 66 år, født i Skinnerup 
|-Christen Gade Christensen, 35 år, ugift, født i Hillerslev, gårdejer 
|-Marie Christensen, 30 år, født i Hillerslev, husholderske 
Henrik Henriksen, 16 år, født i Nors, tjenestedreng 
 
register 1846-1970 fol. 931, matr. 1a m.fl. 
1894 skøde Jens Nørgård Christensen, mageskifte, hovedparcel 1a 3.1.3.¼ ( ændret), St. Hillerslev 2e (ændret 0.7.3.½),1h 0.4.3.2¾ ,(1i,2f  frasolgt) 
 
1921 skøde Christen Kortegård Nørgård. 1a,1h, 2e med bygninger, fra sin far. (1,l 0.1.2.1¾ frasolgt.) 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Jens Nørgård, født 1848 i Hillerslev, landmand 
Ãntine Nørgård, født 1857 i Hillerslev 
|-Christen Kortegård Nørgård, født 1880 i Hillerslev, ugift 
|-Jens Østergård Nørgård, født 1883 i Hillerslev, ugift 
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Marie Sunesen, født 1897 i Hillerslev, tyende 
Holger Pedersen, født 1905 i Hillerslev, tyende 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Nørgård, Chr. Kortegård, gdr. Hillerslev station, født 1. maj 1880 i Skovsted, søn af gdr. Jens Nørgård. Gift med Ane Marie Nørgård født Nielsen 4. april 1891 i Årup, datter af 
landmand Martin Nielsen. Gården har været i slægtens eje siden 1894, blev ombygget i årene 1853 og 1925, Kortegård overtog gården 1921, der er opdyrket 50 tdr. land, 
ejendomsskyld kr. 43000, grundskyld kr. 28300. Ved overtagelsen var der 4 heste, 8 køer, 22 ungkvæg, 16 svin og 2 får, mod nu 6 heste, 12 køer, 30 ungkvæg og 50 svin. Kortegård 
Nørgård har været i sognerådet i ca. 10 år og i bestyrelsen og formand for Hillerslev Mejeri og Brugsforeningen. Kortegård Nørgård er uddannet landmand  
 
Lille Hillerslev, matrikel no1b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 421 - nyt register fol. 932 
 
1859 skøde Christen Brogård Christensen, matrikel no1b Ll. Hillerslev, hartkorn 0.3.2.¼ og no1c hk 1 album (1c frasolgt)  
Folketælling1860, et hus, Ll. Hillerslev  
Christen Brogård Christensen, 26 år, født i sognet, husmand  
~Maren Larsdt., 24 år, født i sognet 
|-Karen Marie Christensen 1 år, født i sognet 
Folketælling Ll. Hillerslev. 1880, et hus 
Christen Brogård Christensen, 45 år, født i Hillerslev husejer 
~Maren Larsen 43 år, født i Hillerslev 
|-Christen Vandet Christensen, 13 år født i Hillerslev 
|-Lars Martinus Christensen, 10 år 
|-Carl Christensen, 4 år 
|-Anine Petrine Christensen, 1 år 
Anne Kielsgård Graversen, 91 år, enke, født i Hillerslev, forsørges af fattigvæsenet 
Karen Dam, 60 år, enke, født i Hillerslev, forsørges af fattigvæsenet 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, et hus 
Maren Larsen, 53 år, enke født i sognet, understøttelse fra indvalidefond og husejer, da manden var invalid 
|-Carl Christensen, 14 år, født i Hillerslev sogn 
|-Anine Petrine Christensen, 11 år, født i Hillerslev 
|-Martinus Christensen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Johannes Christensen, 7 år, født i Hillerslev 
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Skøde og panteregister 1846-1970 fol. 932: 
1894 adkom. Maren Larsdt., enke efter Christen Brogård Christensen, 1b Ll. Hillerslev, if lg. skifte 
 
1894 skøde Christen Vandet Christensen, søn, samme ejendom med bygninger, aftægt til moderen. 
1939 adk. Nikoline Marie Christensen, enke efter Christen Vandet Christense, 1b, if l. skifte 
 
1939 skøde Maren Brogård Christensen, frøken.- no 1b ( 1m, 1p, 1q, 1r, 1s frasolgt - rest 1958 2 allnum. 
1974 ny tingbog 1b 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 246 ( nyt register fol. 933) 
 
1872 skøde Karen Marie Pederssen, Just Oddershedes enke, lod matrikel no 1c Ll. Hillers lev hartkorn 1 alb., bebygges inden 2 år - sælger Christen Brogård Christense 
1860, et hus - tæller under Ballerum by, Hillerslev sogn) 
Just Oddershede, 69 år, født i Klim, husmand 
~Karen Marie Pedersdt., 38 år, født i Rær 
|-Christence Justsen, 4 år, født i Hillerslev 
|-Peder Christian Justsen, 6 år, født i Hillerslev. 
 
1878 skøde Niels Christian Nielsen, lod, matr. 24h af St. Hillers lev hk. 0.0.2., forenes med 1c - fra Anders Madsen Ramsgård 
1878 skøde do., no 1c, en lod - sælger Karen Marie Pedersen til s in svigersøn 
et hus1880, Ballerum   
Niels Christian Nielsen, 36 år, født i Hjardemål 
~Christence Justesen, 28 år, født i sognet 
|-Peder Christian Nielsen, 5 år, født i sognet 
|-Anne Marie Karoline Nielsen, 3 år 
Niels Graversen, 11 år, født i Hjardemål, plejesøn 
1890 Hillerslev, et hus 
Niels Chr. Nielsen, 46 år, født i Hjardemål,  
~Christence Justesen 38, år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Karoline Nielsen, 13 år, født i Hillerslev 
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|-Petrine Nielsen, 7 år, født i Hillerslev 
 
Skøde og panteregister 1846-1970 fol. 933, 1c i Ll. Hillers lev, 24 h St. Hillerslev: 
 
1910 skøde Petr ine Nielsen, datter,  no 1c ,24h 0.0.2¼, 6d 0.0.2 2¾, med aftægt til sælger og hustru Kristine Justesen 
 
1910 adk. Clemmen Christensen Clemmensen, iflg. vielsesattest, samme ejendom 
 
1918 skøde Niels Christian Mikkelsen - mageskifteskøde, samme ejendom 
 
1918  skøde  Carl Christensen, samme ejendom 
1924 skøde do., no. 24k St. Hillerslev hk 0.0.2.¼,fra Jens Christian Andersen 
 
1958 skøde Viktor Torvald Christensen, 1c, 24h, 6d, 24k - se Hjardemål 2i 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1d, 1e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 156 ( nyt register fol. 934) 
 
1865 skøde Jens Lynge Klip, matr ikel no 1d , hk. 0.7.2.¾ og 1e hk 0.3.3.0. - sælger Christen Nielsen 
 
1866 skøde Christen Hansen, samme ejendom ( no 1f frasælges) 
1868 skøde do., parcel no 6e Jensbygård 1¼ album - fra Christen Thøgersen ( parc ellen frasælges igen) 
 
1870 skøde Christen Sejerskilde Nielsen, no 1d Ll. Hillerslev hk. 0.7.0.2¾ med bygninger, 1e, hk. 0.2.3.0. 
Folketælling 1880, Ll. Hillerslev, en gård 
Christen Sejerskilde Nielsen, 50 år, født i Skyum, gårdejer 
~Anne Pedersen, 48 år, født i Bedsted 
|-Anne Marie Nielsen, 13 år, født i Sønderhå    ( bliver ~med Anders Jensby Pedersen, Skovsted 13a) 
|-Niels Christen Nielsen, 9 år, født i sognet 
|-Maren Christine Nielsen, 6 år 
|-Otto Nielsen, 3 år 
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Peter Nielsen, 19 år, født i Sønderhå, logerende 
1884 skøde do., parcel no 17e i St. Hillerslev, hk. 0.0.2.1¼ - sælger Jørgen Christensen Sjælland. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Christen Sejerskilde Nielsen, 59 år, født i Skyum 
~Anne Pedersen, 58 år, født i Snedsted 
|-Niels Christian Nielsen, 19 år, født i Hillerslev 
 
Realregister 1846-1970 fol. 934, no 1d, 1e, Ll. Hillerslev, 17e hk 0.0.2. 1¾ og 1r St. Hillers lev hk 0.5.2.1¼ 1r frasolgt 
 
1894 skøde Johan Peter Andreas Krull,  1d,1e,17e,  
 
1895 skøde Andreas Oddershede, samme ejendom 
 
1899 skøde Jens Have Christensen, samme ejendom, mageskifte 
 
1899 skøde Thomas Thomsen, samme ejendom 
 
1910 skøde Niels Christian Jensen Skårup, samme ejendom 
 
1912 skøde Mikkel K. Larsen, samme ejendom 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 1d 
Mikkel Kr. Larsen, født 1884 i Hillerslev - landbrug 
~Maren Larsen, født 1886 i Hillerslev  
|-Gudrun Skårup Larsen, født 1911 i Hillerslev 
Han Chr. L. Hansen, født 1903, tyende 
 
1938 skøde Lars Marius Pedersen, 1d, 1e, 17e,, ½ af 12k og 12’ l i Kåstrup 
1940 skøde,  do. 1r hk. 0.5.2.¼, fra Lars Sixhøj 
 
1942 skøde Ejnar Overgård, 1d, 1e,1r, og 12k og l i Kåstrup 
1958 skøe do., no 2 St. Hillerslev, 1¼ album 



Hillerslev sogn, Lille 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 

12n 12k og 12’l udgået af matr iklen 1965 
nyt blad, Ll. Hillerslev 1d 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1g 
Realreister 1846-1970 fol. 1008 
1914 skøde Amtet, matr. no 1g hk 0.1.1.¼ fra Chr. Gade Christesen ( 1k 0.1.0.2 solgt) 
 
1955 skøde Elisabeth Nørgård 1g 
 
1970 adk. Herdis Nørgård, lærer, iflg. skifte.  
ny tingbog blad 1g 
 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1’l 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1040 
 
1918 skøde Christian Overgård Pedersen, matrikel no1’l hk 0.1.2.¼ - fra Jens Nørgård Pedersen 
Folketælling Ll. Hillerslev,1921, matr. 1’l 
Christian Overgård Pedersen, født 1851 i Hillerslev, landmand 
~Laura Pedersen, født 1866 i Nors, ankom 1899 derfra 
( se også 9a) 
1939 adk. Laura Overgård Pedersen, iflg. skifte 
 
1940 skøde P. Henriksen, slagteriarbejder 
 
1942 skøde Chr. Godiksen 
 
1950 skøde Laurits Sixhøj, no 1’l 
 
1952 skøde Martinus Nielsen, 1’l 
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1954 skøde Anders Hansen 
1970 adk Sigrid Marianne Hansen 1’l 
( der nævnes tillige matr. no 1ag, solgt 1½ album 1964 og 1ah 2 alb, solgt 1969 = 1’l hk. 0.1.1.1 ¾ 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1m 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1029, matrikel no 1m hartkorn 2½ album 
 
1925 skøde Christen Nordentoft - fra Chr. Vandet Christensen 
1933 adk. arvingerne efter Chr. Vandet 
 
1933 skøde Peder Larsen 
1945 adk. Kirsten Anine Sørine Larsen, iflg. skifte 
 
1945 skøde Arnold Reinhold Hansen 
 
1946 skøde Jens Andersen 
1963 adk. Andrea Margrethe Andersen, iflg. skifteattest 
 
1964 skøde Jens Sørensen, mejerist 
ny tingbog 1968 blad 1m 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1n 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1031, no 1n, hartkorn 1½ album 
 
1927 skøde Martin Nikolaj Poulsen - fra Niels Nielsen 
 
1927 skøde Petr ine Oddershede 
 
1928 skøde Poul Christian Mouridsen 
 
1938 skøde Anders Enggård Christensen, barber  
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119174 ny tingbog blad 1o 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1o 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1030, no 1o, hartkorn 1album. 
1927 skøde Lars Christian Jensen ( dødsattest 1933) 
1933 adk. arvingerne 
 
1945 skøde Magnus Magnussen ( se også ejendom i St. Hillers lev) 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1p 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1042, hartkorn 1¼ album 
 
1939 skøde Jørgen Chr. Gasbjerg - fra Maren Brogård Christensen 
 
1942 skøde Peder Pedersen Kappelgård 
 
1951 skøde Anne Dorthe Pedersen, fra sin far med livslang beboelse for sælger og hustru Johanne Marie Kappelgård 
ny tingbog 1975 blad 1p 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 1q 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1043 
 
1940 skøde Else Hansen, frøken. no 1q hartkorn 1 album, fra Maren Brogård Christensen 
1955 adk. Børge Hansen og Ester Sandal, no 1q, iflg. skifte 
 
1957 skøde Inger Enggård, 1q 
1958 skøde do., no 1ad ½ album - fra Maren Brogård Christensen 
 
1959 skøde Kommunen, samme ejendom 
1975, ny tingbog blad 1q 
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Lille Hillerslev gl. no 5, hartkorn 3.0.2.2, ny matrikel no 2a 
Kommissionsmatrikel 1661/62 hartkorn 5.2.1.1., ejer Albert Balzersen, bruger Peder Andersen 
matrikel 1664, hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger Peder Andersen 
matrikel 1688 no 5, hartkorn 3.0.2.2., ejer  Ørum, bruger Peder Andersens enke 
matrikel 1688b, bruger Bertel Pedersen 
matrikel 1688c, ejer Nørre Ullerupgård, bruger Bertel Pedersen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hartkorn 3.0.2.2., bruger Jens Boersen 
hartkornsspec if ikation 1778 no 5, ejer Ullerupgård, bruger Boer Jensen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 7, hartkorn 3.0.2.2., ejer Ullerupgård, bruger Jens Bojsen 
hartkornsekstrkat 1820/39, gl. hartkorn 2.4.1.1., ny matrikel no 2a hartkorn 4.1.1.¾, ejer Jens Christensen 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.4.1.1., ny matrikel no 2b hartkorn 1.1.1.¼, ejer Christen Nielsen, hu Niels Christian Nielsen ( i matr. no 1) 
 
matr.1664 Peder Andersen  † før 1683 08  Tingbog 1667-1694 
  ~Maren Bertelsdt. † o.1691 29 
  |-Bertel Pedersen, her i gården 68   do 1691 
  |-Anders Pedersen, ll. Hill 64   do 
  |-Inger Pedersdt.~Peder Ibsen, Hill. 
  |-Karen Pedersdt.~Christen  60 
                 Ibsen ,St. Hill. grd no 1   do 
  |-Kirsten Pedersdt.~Niels  61 
             Mikkelsen,Skinnerup   do 
Tingbog 1694 omtales Peder Andersen i en arvesag, behandlet 1660 på Hillerslev Herredsting og som findes hos sønnerne Anders og Bertel Pedersen i Ll. Hillers lev. Arven var 
tilfaldet Jep og Christen Christensen i Midieholm efter deres fars søster Maren Ibsdt., som boede og døde i St. Hillerslev og som havde arvet efter hendes bror Jens Ibsen, der for 
mange år s iden var rejst udenlands. Arven stammer oprindelig fra skiftebrev 1646 efter Jep Christensen som boede og døde i Ll. Hillerslev. Peder Christensen i St. Hillers lev blev 
stævnes for at have taget, hvad der var af midler efter Maren Ibsdt.- se også gård no 22 i St. Hillers lev og grd no 6 Ll. Hillers lev  
   
matr.1688 Bertel Pedersen 68 her U1724.1/16 Tingbog 1691 
  ~Karen Christensdt.  69     
  |-Christen Bertelsen, ll. Hillers lev,ug. 95 U1763.2/228 1757.2/173 
  |-Niels Bertelsen i Kåstrup 5.4.1.0 01  U1763.2/228,1657.2/173 
  |-Maren Bertelsdt.~Morten  98   K1779/1157,K1754/79,U757.2/173 
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                    Thomsen, Kløv 
  |-Karen Bertelsdt. ~Niels Boersen, 03  U1757.2/173 
                    Ll.Hillerslev 
  |-Anne Bertelsdt.~Jens Boersen,  o7  do 
                her i gården 
  |-Peder Bertelsen, ll. Hill no 6 † 1757 93                  U1757.2/173 
  |-Bodil Bertelsdt. 10 
se også gl. matr. no 6 (ny matr. no 3)  
Tingbog 1691, Bertel Pedersen får afkald af sin bror Anders i St. Hillers lev, Inger ~Peder Ibsen, Karen~Christen Ibsen,Kirsten~Jens Mikkelsen, Skinnerup 
for arv efter forældren Peder Andersen og Maren Bertelsdt. 
 
før 1756 Jens Boersen 07  U1715.1/3  far Boer Nielsen 
  ~Anne Bertelsdt. 07 her  U1757.1/173,1763.2/229,1724.1/16 
  |-Karen Jensdt., her i gården 40 
  |-Boer Jensen 35 
  |-Benned Jensdt.~Kars Christensen 37 
         Nedergård, Bertel Nielsen, Kåstrup 
U1762 f.176 Christen Thomsen “født i Kjelstrup” ?   Jens Boersen opladt ægt dt. Karen 
  ~Karen Jensdt.,  f lytter som enke til Hinding i Nors og ~ Christen Nielsen 
 
U1774 f.259 Boer Jensen 35 her   hans far Jens Boersen opladt 
  ~Maren Pedersdt. 49 Brund  U1778.1/197  far P.Chrsen Vandet 
  |-Anne Boersdt. 75 
  |-Mette Boersdt. 79 
  |-Karen Marie Boersdt. 82 
folketælling Ll. Hillerslev 1787, 6. fm 
Boer Jensen 53 år bonde og gårdbeboer 
~Maren Pedersdt. 40 år 
|-Anne Boersdt. 12 år 
|-Mette Boersdt 8 år 
|-Karen Marie Boersdt. 5 år 
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Desuden 2 tjenestefolk 
Niels Thomsen 24 år og gift 
Anne Jensdt. 22 år ugift 
 
U1788 f. 354 Jens Bojsen 61 Hillerslev   Boer Jensen opladt 
  ~Dorthe Poulsdt. 59 Sennels  K1792/341  far P.Jensen Nørgrd 
folketælling Ll. Hillerslev 1787,7. fm. 
Jens Bojsen 40 år, bonde og gårdbeboer 
~Dorthe Poulsdt. 42 år 
en tjenestedreng Jens Jensen 15 år 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 54, hartkorn 3.0.2.2. -> 2.4.1.1. - nyt register fol. 937 
1805 skøde Jens Bojsen, hk. 3.0.2.2. - fra P. Marcussen 
 
1811 skøde Niels Nielsen Graversen, samme ejendom 
 
1816 skøde Mads Bertelsen, hovedparcellen, hk. 2.4.1.1. m. forbehold i tørvegraning, 
 
1819 skøde Peder Christian Christensen Hillers lev af Tved, gården i Ll. Hillers lev hk.2.4.1.1.- mageskifte 
 
1821 skøde Jens Christensen Sjørr ing, en gård i Ll. Hillers lev hk. 2.4.1.1. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1834, en gård 
Jens Christensen, 41 år, gårdmand 
Dorthe Katrine Sørensdt., 38 år 
|-Anne Kirstine Jensdt., 12 år 
|-Christen Jensen, 10 år 
Søren Jensen 8 år 
|-Just Jensen 7 år 
|-Jens Vinter Jensen 4 år 
|-Inger Katrine Jensdt. 2 årChristen Poulsen, 19 år, tjenestekarl 
folketælling Ll. Hillerslev 1845, en gård 
Jens Christensen, 52 år født i Sjørring, gårdmand 
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~Dorthe Katrine Sørensdt., 49 år, født i Vigsø 
|-Anne Kirstine Jensdt., 23 år, født i sognet 
|-Søren Thousgård Jensen, 19 år, do 
|-Jens Winther Jensen, 15 år, do 
|-Inger Katrine Jensdt., 13 år, do 
|-Maren Katrine Jensdt., 11 år 
|-Marie Jensdt., 7 år 
|-Johanne Katrine Steenstrup Jensen, 4 år 
|-Anne Dusine Jensen, 1 år 
tekst tabtgået om bl. a. efter 1845 
Søren Tousgård Jensen, der giver aftægt til Jens Christensen Sjørr ing ( udslettt 1867 ) 
Ved folketælling 1860 benævnes Jens Christensen stadig som gårdmand, nu enkemand med børnene Søren, Maren og Anne er hjemme 
desuden 
Maren Katrine Poulsen, 26 år, gift, født i Sennels - indsidder 
 
Realregister 1846-1970, fol. 937: 
 
1860  skøde Søren Tousgård Jensen hk. 4.1.1.¾, fra sin far Jens Christensen Sjørring ( 2h, 2’1 ssolgt - rest hk 3.7.2.1. 
1872 skøde Søren Tousgård Jensen, lodden 2e, Ll. Hillers lev hk. 0.0.1.2¾ - forenes med 2a -  
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård 
Søren Tousgård Jensen, 53 år, født i Hillerslev. gårdejer 
~Dorthe Kirstine Pedersen, 41 år, født i Hillerslev 
|-Jens Sørensen, 15 år, født i Hillerslev 
|-Dorthe Katrine Sørensen, 13 år 
|-Peder Mikkelsen Nørgård Sørensen, 8 år 
|-Iver Christian Sørensen, 5 år 
|-Bodil Katrine Sørensen, 1 år 
Marie Kirstine Christensen, 16 år, født i Hillerslev, tjenestepige 
Folketæling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Søren Tousgård Jensen, 63 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Dorthe Kirstine Pedersen,51 år, født i Hillerslev ( på tillægsliste, p.t. i Agerholm) 
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|-Dorthe Katrine Sørensen, 15 år, født i Hillerslev 
|-Peder Mikkelsen Nørgård Sørensen, 18 år, født i Hillerslev 
|-Ingvard Christian Sørensen, 15 år, født i Hillerslev 
|-Bodil Katrine Sørensen, 11 år, født i Hillerslev 
|-Just Christian Sørensen, 5 år, født i Hillerslev 
1897 adk. Dorthe Kirstine Pedersen, gården 2a,2e - if lg. skifte efter Søren Tousgård Jensen 
 
1901 skøde Ingvard Christian Sørensen, samme ejendom med aftægt til moderen - 1937 navnebevis : I,C, Tousgård 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Ingvard Christian Tousgård, født 1874 i Hillerslev, landmand 
~Bodil Tousgård, født 1878 i Hillerslev 
|-Poul Steffensen Tousgård, født 1908 i Hillerslev 
Kristine Marie Jensen, født 1903 i Hillerslev, tyende 
Peter Antonius Sørensen, født 1909 i Hillerslev, tyende 
 
1937 adk. Poul Steffensen Tousgård, gårdbestyrer, if l. skifte 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Thousgård, Poul Steffensen, gdr. Hillerslev Station, født 3. november 1905 i Hillerslev, søn af gdr. Ingvar Chr. Thousgård. Gift med Mary Katr ine Thousgård, født Andersen 27. 
december 1919 i Hillerslev, dater af gdr. Jens Chr. Andersen, Hillers lev. Stuehuset er opført 1887 og ombygget 1938. Gården er slægtsgård og blev 1937 overtaget af Thousgård.. 
Der er opdyrket 36 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 35500, grundskyld kr. 19600. Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 8 køer, 18 ungkvæg og 15 svin, mod nu 4 heste, 8 køer, 17 
ungkvæg og 40 svin. Thousgård er uddannet ved landbruget, har været i bestyrelsen for Hillerslev Brugsforening. 
1974 nyt blad 2a Ll. Hillers lev. 
 
Lille Hillerslev, matrikel 2b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 330 ( nyt reg. fol. 938) 
 
1851 skøde Peder Christian Nielsen, parcel af Hillers lev Havreland, gl. hk. 0.4.1.1., ny no 2b hartkorn 1.1.1.¼ ( 2e frasolgt) 
Folketælling Hillerslev 1860, et hus 
Peder Christian Nielsen, 41 år, født i Tved, gårdmand, dannebrogsmand 
~Kirsten Marie Larsdt., 35 år, født i Hjardemål 
|-Christian Johan Pedersen, 4 år, født i sognet 
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|-Kristine Marie Pedersen 1 år 
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård 
Peder Christian Nielsen, 60 år, født i Tved, gårdejer 
~Kirsten Marie Larsen, 54 år, født i Hjardemål 
|-Christian Johan Pedersen 23 år, født i sognet 
 
1883 skøde Christian Johan Pedersen no 2b af Ll. Hillerslev. hk. 1.0.3½ med bygninger - skifterettens skøde 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Christian Johan Pedersen, 33 år, ugift, født i Hillerslev, gårdmand 
Kirsten Marie Larsen, 63 år, fraskilt, født i Hjardemål, husbetyrer 
se også St. Hillers lev 16b og Ll. Hillers leb 9h 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 2b 
Christian Johan Pedersen, født 1856 i Hillerslev,  
~Dorthe Kristine Pedersen, født 1865 i Hillerslev 
|-Peder Christian Pedersen, født 1898, Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 938: 
 
1931 skøde Niels Christian Jensen, 2b og 9h ( hk 0.0.3.1¼ af Ll. Hillerslev, 13h ( 0.0.1.¼), 19c 2½ album) af St. Hillerslev. 
1932 skøde do, 17d St. Hillerslev hk 0.1.1.2.¾, fra Jacob Larsen -hk  0.0.1.2¾ frasolgt. 
1934 skøde do., 12m hk 0.0.2.¾, 18k St. Hillers lev 2¼ album - fra Niels Sørensen Nielsen 
 
1943 skøde Benny Klastrup, 2b,2h, 13h, 19c, 17d, 12m, 18k 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”:  
Klastrup, Benny Bering, gdr. Hillerslev, født 22. december 1916 i Skovby, søn af dyrlæge K. Klastrup. Gift med Ragnhild Klastrup, født Østergård 16. januar 1921 i Bedsted, datter 
af gdr. J. Chr. Østergård. Gårdens navn er “Bakkely”, den blev ombygget i 1916 og overtaget af Klastrup i 1943. Der er opdyrket 28 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 27000, grundskyld 
kr. 14600. Besætningen er på 3 heste, 12 køer, 18 ungkvæg og 40 svin. Klastrup er uddannet ved landbruget og har været på Hammerum Landbrugsskole 1939-40 
 
1946 skøde Knud Åge Chris tensen Madsbøl, 2b, 9h, 13h, 19c, 17d, 12m, 18k ( 19i, 1½ alb, 19m 1 alb., frasolgt 
1955 skøde do., 17q hk. 0.0.1.2¼ fra Carl Pedersen, Rær.  
1967, nyt blad 2b Ll. Hillerslev. 
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Lille Hillerslev, matrikel no 2c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 262 
 
1867 skøde Søren Christensen, en parcel no 2c i Ll. Hillerslev, hk. 0.1.2.1. - sælger Søren Tousgård Jensen 
 
1868 skøde Niels Nielsen, gårdmand i Ll. Hillerslev, samme parcel med bygning 
 
1883 skøde Niels Christian Nielsen, samme ejendom, -  
se videre matrikel no 10 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 2f og g 
Realregister 1846-1970 fol. 1011, matr. 2f hartkorn 2 album, 2g ¼ album 
 
1904 skøde Jens Overgård Nielsen, skrædder, parcel 2f,2g - fra Ingvard Chr. Sørensen 
Folketælling Ll. Hillerslev,1921, matr. 2f 
Jens Overgård Nielsen, født 1873 i Hillerslev, skrædder 
~Karen Marie Overgård Nielsen, født 1880 i Hillerslev 
|-Georg Peter Christian Overgård Nielsen, født 1906 i Hillerslev 
|-Charles Overgård Nielsen, født 1908 i Hillerslev 
Christen Smed Østergård, født 1891, ugift, skræddersv end 
Peder Møller Nielsen, født 1862, gift, arbejdsman 
 
1942 skøde Georg Peter Chr. Overgård 
 
1969 adk Johan Overgård if lg. skifte 
 
1969 skøde Peder Rytter Larsen 
1973 nyt blad 2f 
 
Lille Hillerslev matrikel no 2h  
Realregister 1846-1970 fol. 1022, matr. 2h  2¾ album, 13d Skovsted 0.0.2½ - 1962 udstykket til vej og 13b solgt - nu 13d 0.0.1.2¼ 
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1915 skøde sognerådet 2h Ll. Hillers lev - fra Ingvard Chr. Tonsgård 
1947 skøde do., 13d Skovsted - fra Martin Krog 
 
Lille Hillerslev gl. matr ikel no 6, hartkorn 3.2.2.0. ny matr. no 3 
fra 1859 udgør hovedparcellen matr. 3a og 4a 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5.1.1.1.. ejer Albert Balzersen, bruger Peder Christensen - ganske forarmet 
matrikel 1664, hartkorn 5.1.1.1. ejer Ørum, bruger  Peder Christensen 
matrikel 1688,  no 6 hartkorn 3.2.2.0., ejer Ørum, bruger Niels Mortensen 
matrikel 1688b, bruger Bertel og Anders Pedersen 
matrikel 1688c, ejer Nørre Ullerupgård, bruger Peder Bertelsen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hartkorn 3.2.2.0, bruger Peder Bertelsen 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, no 6,  bruger Peder Nørgårds enke, hartkorn 3.2.2.1 
hartkornsspecif ikation 1789, no 4, hartkorn 3.2.2.0. ejer Ullerupgård ,bruger Peder Nørgårds enke, +hartkorn 0.4. ( i Kåstrup) i selveje. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 3.2.3.2 2/3, ny matrikel no 3 hartkorn 7.0.0.2¾, ejer Christen Pedersen Nørgård nu Peder Mikkelsen Nørgåd 
hartkornsspecif ikation 1820/39, gl. matr ikels hartkorn 0.1.2.2/3, ny matrikel no 14 hartkorn 0.1.0.2¾, ejer Christen Pedersen Nørgård og Jens Kielsgård, nu Peder Mikkelsen 
 
Før 1661 ? Ib Christensen, † 1646* 
  |-Maren Ibsdt.i St. Hill, ug.† 1694? Ll. Hill  Tingbog 1666-1694 
  |-Christen Ibsen i Snedsted 
  |- Jens Ibsen † o. 1694 i udlandet   do 
  e. ? ~ 2. m Peder Christensen Vandet - se nedenfor 
se under Peder Christen Vandet, Christen Ibsens (½) søster Mette Pedersdt. 
Tingbog 1667 (se nedenfor, samt:) Christen Ibsen ( i Snedsted) fremlægger et tingsvidne efter hvilket hans søster Maren Ibsdt*., barnefødt i Ll. Hillerslev har anmodet sin  ældste 
bror i Snedsted til værge for at fordre hendes arvelod. Hun har beklaget at hendes fædrene og mødrene arv skal stå hos Niels Christensen i Tved, da hun frygter, grundet de 
besværlige tider, skulle kvittere sin gård og har søgt om at Christen Ibsen i Snedsted skal værge for hende, hvor hun kunne have tilflugt, da hun er skrøbelig og ikke kan tjene sit 
brød. Christen Ibsen kræver nu arven udbetalt ingen 15 dag  
*1694 har Peder Christensen St. Hillerslev stævnet Anders Nielsen i Tved for en arvelod, som tilhørte Peder Christensens hustrus ½ søster nu sl. Maren Ibsdt. efter hendes bror Jens 
Ibsen “der for mange år s iden er bortrejst af riget”, hvilken arvelod Anders Nielsens sl. far (Niels Christensen i Tved) havde taget til sig. Peder Christensen fremlægger et tingsvidne 
dat. Hundborg 28.7. 73, hvori nævnes et tingsvidne af Hillerslev 28.8. 166o, der formelder at Peder Andersen i Ll. Hillerslev har udlagt 13½ s ldl. 6 skilling til Niels Christensen i 
Tved, der lovede at betale s in broderdatter Maren Ibsen , når hun med rette skulle have dem.- Peder Christensen har haft Maren Ivsdt. i sit hus nogle år og brødført hende, da hun var 
for svagelig til at kunne betle og opgør udgifterne til kost, logi og begravelse til 22 sldl 3 mk. 8 sk. hvorfor han kræver hendes arvelod udbetalt. Anders Nielsen i Tved svarer at boet 
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efter sin far var af så ringe værdi, at der ikke var dækning fir arvelodden, men bekender dog at han ikke fragik arv og gæld. Anders Nielsen dømmes til at betale 20 sld. 
Sagen fortsatte 1694 22.5., hvor Anders Nielsen i Tved, Hjardemål, stævnes af Chr.Christensen af Midieholm og dennes bror Jep Christensen, for arveparten på 13½ sldl., som hans 
far havde fået af Peder Andersen i Ll. Hillerslev på tinget 28.8. 1660, efter tingsvidne og afkald, og som i original findes hos Peder Andersens efterladte sønner AAnder og Bertel 
Pedersen i Ll.. Hillers lev. Arven var tilfaldet Chr. og Jep Christensen efter deres sl. fars søster Maren Ibsdt., som boede og døde i St. Hillerslev, arvet efter hendes bror Jens Ibsen, 
der var rejst udenlands og ikke senere hjemkommen. Ander Nielsen skal fremvise skiftebrev og vurdering af 10.2. og 2.3. 1646 efter Jep Christensen som boede og døde i Ll. 
Hillerslev, og hvorfra arven oprindelig stammer. Anders og Bertel Pedersen er stævnet til at fremvise ovennævnte tingsvidne og afkald, som deres sl. far har forhvervet og hvoraf 
fremgår at han har afleveret 54 sldl. og 1 mk. - Endelig er Peder Christensen i St. Hillers lev, som skal have borttaget hvad der var af midler efter Maren Ibsdt. - Anders Pedersen i Ll. 
Hillerslev fremlagde tingsvidnet af 1660, hvorefter hans far havde udlagt 27 sldl. 12 sk. til Christen Ibsen i Hjardal på dennes bror Jens Ibsens vegne,  til Niels Christensen i Tved 
13½ sldl. 6 sk. på dennes brordaddet Maren Ibsdatters vegne, til Jesper Christensen i Hinding og til Frands Christensen i Østervandet hver 61 s ldl. 1 mk. på deres brodersøn Jens 
Ibsens vegne. (sagen opsættes 4 uger.) 
 
matr.1661 Peder Christensen Vandet † før 1667.  Ø.Vandet  Tingbog 1672            far C Jensen,Gadeg.Sennels/Ingeb. Jensdt.  
  ~Inger Christensdt.† før 1672 
  |-Mette Pedersdt.~Peder Christensen,  Ll. Hill  do 1666-1672 
  |-Maren Pedersdt.   do 1667 
Tingbog 1666 13.2.Christen Ibsen i Snedsted  på sine søstre Maren Ibsdatter , og Mette Pedersdt.s vegne, begge født i Ll. Hillerslev, har ladet stævne Niels Christensen i Tved og 
Jens Vandet i Kåstrup og æsker formynderskab over Maren Ibsdt. overdraget samt Mette Pedersdts. arv fr igjort. Jens Christensen Vandet,  Christen Ibsen i Snedsted erkender senere 
at have fået 4 års rente på sin søster Mette Pedersdatters arv fra Jens Christensen Vandet. 1667 25.6. leverede Jens Christensen Vandet til Mette Pedersdt., født i Ll. Hillerslev, den 
arv hun kunne tilfalde efter hendes søskendebarn Margrethe Mortensdt., der var og † i St. Hillerslev. ( Margrethe Mortensdt. er steddt. af Lars Jensen i St, Hillerslev, der får afkald 
fra Peder Christensen i Ll. Hillerslev, egne vegne, Jep Christensen i St. Hill. på hustru Karen Christensdts. vegne, Jens Christensen Vandet i Kåstrup på sin sl. brors datter Maren 
Pedersdtatters vegne, født i Ll. Hillers lev, Christen Christensen tjenende i Hillerslev præstegård på egne vegne og på  Christen Ibsen i Snedsted  og på Jens Ibsen og Maren Ibsdatters 
vegne, Anders Christensen i Vorring egne og bror Christen Christensens tjenende på Momtoft vegne og på 2 søstres vegne: Anne  Christensdt. og Malline? Christensdt. begge i 
Vorring deres vegne. og Christen Nielsen i Jensby på s in bror Hans Christensens vegne i Østrild. 
1672 får Jens Christensen Vandet i Kåstrup afkald fra Mette Pedersdt.~ Peder Christensen i Hillerslev, 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 (d. ældre), som Peder Vandets ½ bror. se også ved Niels Christensen Vandet i Kåstrup. 
 
matr. 1688 Niels Mortensen samme bruger af gl. no 1 (ny no 4) - se der. 
 
matr.1688b Anders Pedersen samme som  i gl. no 4 (ny no 9)- se der  
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do  Bertel Pedersen samme i gl. no 5 (ny no 2a) - se der 
 
matr.1688c Peder Bertelsen ,barnløs  93 ll. Hill U1757.2/173 1738.2/120,K1754/79 søn af Bertel Pedersen - se no 5 
  ~Anne Larsdt. Munk 01 Brund U1749.1/110 1737.1/45  far Lars Jensen Munk 
  e. Karen Christensdt. Harbo 27 St.Hill  U1793  far Chr.Chren Harbo 
 
U1757 f. 145 Peder Christensen Nørgård 31 ll. Hill U1777.1/188 1763.2/228 Peder Bertelsen † far C.Jensen Nørg.  no 2 
  ~ Karen Christensdt. Harbo 27 st.Hill se ovenfor 
   |-Peder Pedersen 58 
  |-Christen Pedersen Nørgård 63 
  |-Christen Pedersen Harbo 66 
  |-Dorthe Pedersdt.~Peder Christensen 60 
          Oddershede, Kåstrup 
Ved folketælling 1787, bor Karen Harbo som enke og gårdbeboer med sønnerne Chr. Nørgård og Chr. Harbo 
desuden en tjenestepige Johanne Billing 25 år, og en tjenestedreng Niels Christensen 15 år.  
Ved folketælling 1801, Ll. Hillerslev 4. fm. bor Karen Harbo, 74 år og enke 2. gang som gårdbeboer 
Sønnen Christen Pedersen 37 år er hjemme. Desuden 3 tjenestefolk 
Peder Christensen 24 år, Lars Pedersen 24 år, Karen Pedersdt. 28 år. 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 45/44, nyt register fol. 942 
1778 skøde Peder Christensen Nørgård “og hans enke” Karen Christensdt. Harbo, en parcel af Poul Eriksens gård hk. 0.3.0.1/3 - sælger Christen Christensen Nergård iflg. 
dennes skøde af 1763 - læst 1831 som adkomst for Christen Pedersens Nørgård ( parcellen ligger i Kåstrup) 
1831 attest bevis for at Peder Christensen Nørgård og Karen Christensdt. Harbo ikke har flere børn end Peder Nørgård, Christen Nørgård, Christen Harbo og Dorthe Nørgård 
~Peder Oddershede- læst som deres ret over bemeldte afdødes ejendele, anført i relation til skøde af 1778 
 
1802 skøde Christen Pedersen Nørgård i Ll. Hillerslev, hk. 3.2.2.0. - sælger P. Marcussen 
1805 skøde do, hk. 0.0.1.2 2/3 - af kbm. Berthold Pipses ejendom i Hillers lev - auktionsskøde. (bliver ny matr. no 14 hk 0.1.0.2¾) 
1814 skøde do, hk. 0.2.0.2¾ - sælger Niels Christian Iversen - solgt fol.  270 
Folketælling Ll. Hillerslev 1834, en gård 
Christen Pedersen Nørgård, 71 år, gårdmand 
~Karen Pedersdt., 62 år 
|-Peder Christensen 26 år 
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|-Jens Christian Christensen 19 år 
Lars Sørensen Grobgård 28 år, tjenestekarl 
Maren Kirstine Christensdt. 24 år, tjenestepige 
Poul Christian Pedersen, 43 år, ugift,  
 
1833 skøde Peder Mikkelsen Christensen, gården 3.2.2.0.- fra sin far Christen Pedersen Nørgård ( parceller frasælges. 
1841 skøde do,parcel 6h i Brund hk. 0.1.1.2½. forenes med matr. no 3 i Ll. Hillers lev 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Peder Mikkelsen (Christensen), gårdmand 08 her 
~Bodil Nielsdt.  14 
|-Karen Marie Pedersdt. 35 
|-Dorthe Kirstine Pedersdt. 38 
|-Christiane Pedersdt. 43 
Niels Christian Sørensen, tjenestk. 19 i sognet 
Niels Christian Larsen, tj.dreng 26 i sognet 
Anne Nielsdt., tj.pige 22 i sognet 
1846 attest Christen Pedersen Nørgård og hustru Karen Pedersdt. er døde. 
1859 skøde Peder Mikkelsen Nørgård, hovedparcellen 4a hk. 3.7.0.0., 4e 0.0.3.0., 4’l  0.0.1.1. ialt hk. 4.1.1.1¼ (4e,l,o frasælges) fra Niels Christian Nielsen Kortegård ( fra fol. 
44.) 
Ved folketælling 1860, Ll. Hillerslev i en gård: 
Peder Mikkelsen Christensen, 52 år 
~Bodil Nielsdt. 46 
|-Christen Nørgård Pedersen, 17 år 
|-Dorthe Kirstine Pedersen 17 år 
|-Christiane Pedersen 19 år 
|-Niels Pedersen 14 år 
|-Peder Christian Pedersen 12 år 
|-Christian Overgård Pedersen 9 år 
|-Carl Pedersen 5 år 
|-Kirstine Marie Pedersen 1 år 
Anders Christian Nielsen 25 år, gift, født i Hjardemål, tjenestekarl. 
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1877 skøde Peder Christian Pedersen,  no 3a hk. 2.4.1.2.med bygninger, 3h 0.1.2.0, no 15 og no 14 af Ll. Hillerslev  
1879 skøde Peder Christian Pedersen, no 4a hk. 2.1.0.½,  forenes med matr. no 3a, der udgør en hovedparcel. - fra Peder Mikkelsen Nørgård 
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård 
Peder Christian Pedersen, 31 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Else Marie Pedersen, 35 år, født i Villerslev 
|-Bodil Marie Pedersen, u. 1 år, født i Hillerslev 
Peder Mikkelsen Christensen, 71 år, enke født i Hillerslev, aftægtsmand 
~Bodil Nielsen, 65 år, født i Hillerslev, aftægtskone 
Maren Pedersen, 19 år, født i Østrild, tjenestepige 
Christen Bunk Larsen, 16 år, født i Hillerslev, tjenestedreng 
Peder Christian Bruun, 21 år, født i Tved, tjenestekarl. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Peder Christian Pedersen, 41 år, født i Hillerslev, landbrug 
~Else Marie Pedersen, 44 år, født i Vibberstoft 
|-Bodil Marie Pedersen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Maren Fuglsang Pedersen, 6 år født i Hillerslev 
|-Petra Pouline Pedersen, 6 år, født i Hillerslev 
|-Peder Mikkelsen Nørård Pedersen, 3 år, født i Hillerslev 
Bodil Nielsen, 73 år, enke, mandens mor, aftægt 
Maren Pedersen, 29 år, født i Hunstrup, tjenestepige 
Jacob Pedersen, 25 år født i Hjardemål, tjenestekarl 
Anders Chr. Jensen, 14 år, født i Sennels, tjenestedreng 
 
Realregister 1846-1970 fol. 942, matr. no 3a, 4a, 3h, 15, 14.(3h,3g sos lgt 1935, )( 1970 udgjorde no 14 hk 0.1.0.2¾, no 15 1.5.2.1. 
 
1910 skøde Peder Mikkelsen Nørgård Pedersen, søn, samme ejendom med aftægt til sælger og hustru Else Marie Pedersen 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 3a m.fl. 
Peder Mikkelsen Nørgård Pedersen, født 1886 i Hillerslev, landmand 
~Kirsten Søndergård Pedersen, født 1888? i Silstrup 
|-Peder Søndergård Pedersen, født 1914 i Hillerslev 
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|-Jens Søndergård Pedersen, født 1916 i Hillerslev 
|-Else Søndergård Pedersen, født 1918 i Hillerslev 
Anne Johanne Bertelsen, født 1900 i Hillerslev, tyende 
Agnes Larsen, født 1906 i Hillerslev, tyende 
Christian Erhard Lauritsen, født 1897 i Fabjerg, tyende 
Christian Larsen, født 1904, tyende 
Folketælling 1921 samme sted 
Peder Christian Pedersen, født 1848 i Hillerslev, enke, fhv. gårdejer 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Pedersen, Peder Mikkel Nørgård, gdr. Hillers lev St. født 30. oktober 1886 i Hillerslev, søn af gdr. Peder Chr. Pedersen. Gift med Kirsten Pedersen, født Søndergård den 6. oktober 
1883 i Silstrup, datter af gdr. Jens A. Søndergård. Gårdens navn er “Hvidholm”, den har været i s lægtens eje i ca. 200 år og er ombyget i 1920 og 1929. Pedersen overtog den i 1910, 
der var da opdyrket 70 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 54000, grundskyld kr. 36000. Ved overtagelsen var der 5 heste. 12 køer, 25 ungkvæg, 20 svin og 6 får, mod nu 8 heste, 16 køer, 
35 unkvæg, 70 svin og 4 får. Pedersen er uddannet landmand og har været på Hundborg Højskole 19056 
 
1954 skøde Jens Søndergård Pedersen, søn, 3a, 4a, 14,15                                                                                                                                                                                                                      
Lille Hillerslev, matrikel no 3c m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 343 (nyt register fol. 944) 
 
1854 skøde Anders Christian Sørensen, parcel matr. no 3c, hk. 0.2.22, fra sælger Peder Mikkelsen Christensens gård. parcellen skal bwebygges. (køber har pant i bygn.) 
Folketælling, Hillerslev 1860, et hus 
Anders Christian Sørensen, 33 år, født i sognet, daglejer 
~Ellen Jensdt., 27 år, født i sognet 
1864 skøde do., parcel 4b af Ll. Hilerslev. 0.3.1.½ - sælger Lars Nielsen 
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, et hus 
Anders Christian Sørensen, 53 år, født i Hillerslev, husejer 
~Ellen Overgård Jensen, 47 år, født i Hillerlev 
|-Jensine Dorthe Marie Andersen, 9 år, født i Hillerslev 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, et hus 
Anders Christian Sørensen, 63 år, født i Hillerslev, husmand 
~Ellen Jensen Overgård, 52 år, født i Hillerslev 
|-Jensine Dorthea Marie Andersen, 19 år, sypige 
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Realregister 1846-1970 fol. 944, 
1891 Skøde Jeppe Larsen Pedersen, svigersøn, 3c, 4b m. bygninger og aftægt til sælger og hustru Ellen Jensdt. 
1899 skøde do., no 7e 0.1.0.2., no 4n 0.1.2.0., fra Mikkel Christian Jensen. ( alt solgt eller overført - se matr. 4b, ) 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 3c, 5h 
Realregister 1846-1970 fol. 1013, 
  
1905 skøde Lars Christensen 3c hk. 0.2.2.1½, fra Jeppe Larsen Pedersen 
 
1908 skøde Anton Marius Nielsen, samme ejendom med bygninger ( if lg. resolution hk nu 0.1.3.¾) 
 
1910 skøde Lars Christian Didriksen, samme ejendom, auktionsskøde 
 
1913 skøde Christian Nørgård Jensen, samme ejendom 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 3c 
Christen Nørgård Jensen, født 1850 i Hillerslev - landbrug 
~Kristine Marie Jensen, født 1859 i Hillerslev 
 
1924 skøde Jeppe Larsen Pedersen 3c, 5h 0.1.1.2¼ (5t 1 album,5n 2 alb. solgt) - se også andet sted)  
1952 adkomst arvinger efter Jeppe Larsen Pedersen iflg. skifte 
 
1952 skøde Christian Petersen, arveudlægsskøde 
overført 1952 til matr. no 4b 
 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 3d,e,f,g m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteprotokol 1823-46, fol. 450 ( nyt register fol. 945) 
 
1866 skøde Niels Chr. Poulsen, matr. no 3d 0.3.1.¾, 3e 0.4.3.¾, 3f 0.6.0.2¼, 3g 0.4.3.2¾, 4e 0.0.3.¼ fra Peder Mikkelsen Christensen ell.Nørgård - se også 4’l 
folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård - se også matr. 4’l 
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Niels Christian Poulsen Bæk, 50 år, født i sognet, gårdejer 
~Kristiane Pedersen,  39 år, født i Nors 
|-Christian Mikkel Nielsen, 16 år, født i Nors 
|-Poul Christian Nielsen, 13 år, født i sognet 
|.Peder Mikkelsen Nielsen 10 år 
|-Edvard Martin Nielsen, 5 år 
|-Bodil Katrine Nielsen 2 år 
Maren Madsen, 21 år, født i Hunstrup, tjenestepige 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890 
Niels Christian Poulsen, 60 år født i Hunstrup (ps se folket. 1880) 
~Kristiane Pedersen, 48 år, født i Hillerslev 
|-Poul Christian Nielsen, 23 år født i Hillerslev, murer 
|-Edvard Martin Nielsen, 15 år, født i Hillerslev 
|-Bolette Katrine Nielsen, 12 år, født i Hillerslev 
|-Johannes Nielsen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Carl Nielsen, 8 år, født i Hillerslev 
|-Mette Marie Nielsen, 6 år, født i Hillerslev 
1892 skøde do., 5c hk. 0.1.2.2½  - fra Niels Nielsen 
Realregister 1846-1976 fol. 945: 
 
1910 skøde Edvard Martin Bec h, søn, samme ejendom, samt 5c 0.1.2.2½, med ydelser til sælger og hustru Christiane Pedersen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Bech, Bothilde og Edvard Martin Nielsen, gårdejere,  Hillerslev St. Født 17. juni 1874 på gården, børn af gdr. Niels Chr. Poulsen Bech. Gårdens navn er”Bec hsgård”, den er 
ombygget i 1928. Har været i slægtens eje i ca. 160 år. Søskende Bech har overtaget gården i 1897, der er opdyrket 44 tdr. lamd Eejendomsskyld kr. 34000. grundskyld 19100. 
Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 8 køer, 15 ungkvæg, 5 svin og 5 får, den er nu 4 heste, 14 køer, 26 ungkvæg, 100 svin, 2 får. Bech er uddannet som landmand, har iøvrigt 
interesse i have, frugtavl og fjerkræavl. 
 
1961 skøde Villy Gunnar Overgård, samme ejendom 
1963 skøde Jørgen Jacobsen, samme ejendom ( areal afgivet til vej og skelændring 
 
Lille Hillerslev matrikel no 3’l 
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Realregister 1846-1970 fol. 1012, matr. 3’l ½ album - 188m² 
 
1905 skøde Maren Christensen, en parcel 3*l - fra Jeppe Larsen Pedersen 
 
1912 skøde Chr. Nikolaj Mikkelsen 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Christen Nikolaj Mikkelsen, født 1881 i Hillerslev, arbejdsmand 
~Else Marie Mikkelsen, født 1888 
1954 adk Marie Kirstine Knudsen og Aurelie Johanne Larsen, if lg. skifte 
1955 adk Johannes Nikolaj på Kirsten Maries andel 
 
1955 skøde Aurelie Johanne Larsen 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 3m 
Ejr liste, realregister 1846-1970, 3m hk. 1½ album 
 
1920 skøde Christian Peter Christensen Munkholm, 3m, malermester 
Folketælling Ll. Hillerslev, matr. 3m 
Peter Munkholm, født 1888 i Hillerslev, maler 
~Laura Munkholm 
|-Martin Munkholm, født 1915  
|-Clara Munkhol, født 1915 
|-Kristine Munkholm, født 1916  
|-Johannes Munkholm, født 1918 
|-Svend Eigil Munkholm, født 1917 
1928 skøde Laura Kristine Munkholm født Larsen, samme ejendom, særeje1949, adkomst iflg. skifte  
 
1928 skøde Lars Monn Larsen - fogedudlægsskøde 
 
Lille Hillerslev, matikel no 3n 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1028 no 3n 1½ album 
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1924 skøde I. C. Larsen, fra Chr. Smed Frandsen 
1945 adk. Kirsten Marie Larsen, enke efter I. C. Larsen 
 
1945 skøde Christian Larsen 
 
1948 skøde Kirsten Pedersen, enkefrue 
 
1954 skøde Martinus Pedersen 
1972 adk arvinger efter Martinus Pedersen 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 3o 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1032, no 3o hk. 1¾ album 
 
1929 skøde Laurits Larsen - fra Chr. Smed Frandsen 
 
1930 skøde Christian Johan Pedersen 
 
1946 skøde Peder Christian Jensen - fra skifteretten i Thisted 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 3p 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1033, no 3p hartkorn 2 album 
 
1930 skøde Christen Mikkelsen - fra Chr. Smed Frandsen 
 
1939 skøde Rasmine Lars ine Marie Jensen 
1949 adk. Petr ine Jensen - fra skifteretten. 
ny tingbog 1973, blad 3p 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 3s 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1165 
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1955 skøde Hans Christian Madsbøl, 3s 2¼ album 
1958 adk. arvinger efter Christian Nørgård Madsbøl, iflg. skifte: Svend Nørgård Madsbøl, Sigfred Christensen Madsbøl og Harald Christensen Madsbøl 
 
1958 skøde Jens Foged Larsen 
ny tingbogsblad 1975 3s Ll. Hillerslev 
 
Lille Hillerslev gl. matrikel no 1, hartkorn 3.4.3.0.Kjeltoft, ny matrikel no 4 - 
hovedparcellen 4a m.fl. sælges 1859 til matr ikel no 3a 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5.2.1.1, ejer Albert Balzersen, bruger Morten Nielsen 
matrikel 1664, 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger Morten Nielsen 
matrikel 1688 no 1, 3.4.3.0., samme ejer, bruger Niels Mortensen 
matrikel 1688b samme ejer, bruger Anders Nielsen 
matrikel 1688c, ejer Nr. Ullerupgård, bruger Anders Kjeltoft. 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, Lille Hillerslev, hartkorn 3.4.3.0., bruger Lars Kjeltoft 
hartkornsspecif ikation 1778 no 1, hartkorn 3.4.3.0.,eejer Ullerupgård, bruger Niels Christensen 
hartkornsspec if ikation 1789 Lille Hillers lev no 3, ejer Ullerupgård, bruger Niels Kjeltoft. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 3.4.3.0., ny matrikel no 4 hartkorn5.2.0.1¼, ejer Niels Nielsen Kortegård 
 
matr.1664 Morten Nielsen,  se også gl. no 6(ny 2a)  Tingbog 1667 
 
matr.1688 Niels Mortensen,delefoged t. Ørum 15 her  Tingbog 1667-94 
  ~Maren Pedersdt. 49 ll. Hillerslev do 1671 afkald til far Peder Andersen på Bak i ll. Hillers lev~s l. Inger Christensdt. 
  |- Morten Nielsen   do . 
Niels Mortensen omtales adskillige gange i tingbogen i kraft af sin stilling  som delefoged - opkræver rsstancer, forelægger bøder o.s.v. Af og til tiltales han selv for restancer, bl. for 
kirkens tiende, hvor der 1694 blev gjort indlæg i hans ejendom.”Af løsøre var der jun en gl. kiste og en skive uden værdi samt nogle vægfaste skabe, som tilhørte huset, hvorfor der 
blev gjort udlæg i en hest, selvom Morten Nielsen på sin fars vegne havde oplyst, at husbonden havde ladet boet skrive og registrere for resterende kgl. skat og tiende. Morten 
Nielsen beklagede sig over, at han på grund af udlæget var kommet i miskredit og måtte kvittere gården og forlade sin gamle sengeliggende fader. Kirkeværgerne tilbød Morten 
Nielsen hesten mod kaution af en vederhæftig person, hvorefter man enedes om, at hesten stod til indløsning i 8 dage. 
 
matr.1688b Anders Nielsen Kjeltoft 66   Tingbog 1686-1700,Nørt.1731/63 
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  |-Maren Christensdt. 71 
 
før 1756 Lars Andersen Kjeltoft † 1761 05 U1761.1/207 1746.1/97, 
  ~Anne Nielsdt. Kortegård 01 Hillerslev    far Niels Pedersen 
 
U1761s.169 Niels Christensen Kortegård  Kjeltoft 43 St. Hiller U1795.4./139 1743.1/81 ½ L.Kjeltofts e. opl. far C Pedersen K.st.Hill.  
1796 196 do    do til sin søstersøn 
  ~Else Nielsdt. 34 Ll. Hiller U1795.4./139   far N Boersen 
  |-Christen, † 1795 66 U1795.4/139 
  |-Niels, her i gården 71 
  |-Karen~P.Christensen, Hov,Sennels 68  
  |-Kirsten Nielsdt. 75 
  |-Anne Marie~C.Graversen, Hillerslev 64   
børnenes farbror Chr.Nielsen Knakkergård,Kåstrup, morbror Boer Nielsen st. Hillers lev. (født i ll. Hillerslev)  
Ved folketælling 1787 bor parret i gården, med 5 børn, alle da ugifte. 
 
U1796 s.439 Niels Nielsen Kortegård 71 her   hans far 
  ~Kirsten Nielsdt. 71 
Ved folketælling 1801, Skovsted 3. fm. bor parret i gården med 2 tjenestefolk 
Jens Christensen 28 år soldat  
Kirsten Nielsdt. 25 år (hans søster?) 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 44, ny matr. no 4 
1802 skøde Niels Nielsen Kortegård Kjeldtoft, hk. 3.4.3.0. - sælger P. Marcussen til Ullerupgård 
Folketælling Ll. Hillerslev 1834, en gård 
Niels Nielsen Kortegård, 63 år, gårdmand 
~Kirsten Nielsdt., 63 år 
|-Niels Christian Nielsen, 33 år 
|-Karen Marie Nielsdt., 26 år 
Christen Kortegård, 16 år, plejesøn 
 
1841 skøde Niels Christian Nielsen Kortegård, sammeejendom, fra sin far 
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1842 skøde Niels Nielsen Kortegård, samme ejendom. - se Nors fol. 92 ( må være skøde af ældre dato) 
Folketælling Ll. Hillerslev 1845, en gård 
Kirsten Nielsdt., 74 år, enke, født i sognet, gårdens ejer 
|-Niels Christian Nielsen, 43 år, enkemand 
Christen Frendsen, 27 år, født i sognet, i søns sted 
Christiane Nielsdt., 24 år, tjenestepige 
1847 attest Niels Nielsen Kortegårds enke Kirsten Nielsdt., i uskiftet bo. 
1850 skifte boet er overdraget hende af Niels Christian Nielsen og Boje Pedersen 
påtegning på skøde 1842: gården er udlagt til Niels Christian Nielsen Kortegård 
folketælling Ll. Hillerslev 1860 
Niels Christian Nielsen (Kortegård), 59 år,født i sognet, gårdmand 
~Bodil Kirstine Thomasdt., 43 år, født i sognet 
|-Niels Nielsen Kortegård 12 år 
udat. skifte efter Niels Christian Nielsen, læst som s ikkerhed for børn i matr. no 4b 0.4.3.1½, 4c 0.2.0.2., 4d 0.1.0.½ ( parceller frasolgt. ) 
do do adkomst for enken Bodil Kirstine Thomasdt. i no 4b,c.d.(4b solgt 1865) 
 
1860 attest Lars Nielsen er ~ Bodil Kirstine Thomasdt. - hans adkomst - parceller frasælges. 
 
1865 skøde  Jens Christian Pedersen, parcellen 4d hk. 0.1.0.½, mageskifteskøde ( se 8a) 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 4c m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 445  
1863 skøde Christen Pedersen Bojer, parcel 4c i Hillers lev hk. 0.2.0.2. med bygninger ( 4m frasolgt , mageskifte fra Lars Nielsen 
1865 skøde do., parcel 4n hk. 0.1.2.1. ( solgt fol. 388) 
 
1865 skøde Niels Christian Thomsen, no 4c hk. 0.1.3.½ 
1871 skøde do., lod no 24f St. Hillers lev 1 alb. - fra Niels Kortegård Bojesen ( solgt 1897 
1875 skøde do., lod 16’l i St. Hillers lev. 1 alb. fra Just Jensen  
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, et hus 
Niels Christian Thomsen, 56 år, født i Hinding, Nors, husejer 
~Anne Marie Jensen, 43 år, født i Hjardemål 
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|-Johanne Kirstine Nielsen, 10 år, født i Hillerslev 
|-Tomine Marie Nielsen, 7 år 
|-Jensine Marie Nielsen, 2 år 
Karen Christoffersen, 23 år, gift, født i Tårslev, Hjørring amt, husmor, indsidder 
Christian Peter Andersen, 32 år, gift, født i Nors ?(Morsø?), indsidder 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, et hus 
Niels Christian Thomsen, 67 år, født i Nors, husmand 
Ãnne Marie Jensdt., 52 år, født i Hjardemål 
|-Tomine Nielsen, 17 år, født i Hillerslev 
|-Jensine Marie Nielsen, 12 år, født i Hillerslev 
|-Johanne Kirstine Nielsen, 20 år, født i Hillerslev - sypige 
Realregister 1846-1970 fol. 954: 
 
1909 skøde Jeppe Larsen Pedersen, 4b,4c,16’l med bygninger ( se tillige matr. 3c) 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Jeppe Larsen Petersen, født 1862 i Hillerslev,- landvæsen 
~Marie Pedersen, født 1872 i Hillerslev 
|-Anders Petersen, født 1891 
|-Viggo Petersen, født 1898 
|-Alfred Petersen, født 1904 
|-Olga Dorthe Petersen, født 1907 
|-Magda Petersen, født 1909 
|-Thomas Petersen, født 1911 
 
1939 skøde Christian Pedersen. 4b (0.3.1.½) ,4c,4n (0.1.1.2¼),7e (0-1-0-2¼),16’l 
1951 skøde do, på bl.a. 3c 0.0.2.1½),5h (0.1.0.2¼)  Ll. Hillerslev - arveudlægsskøde 
ny tingbog blad 3c 
 
Lille Hillerslev matrikel no 4’l 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 396 ( nyt register fol. 962) 
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1871 skøde Niels Christian Poulsen, lod 4’l hk. 0.1.1.1½, bebygges af køber - fra Peder Mikkelsen Nørgård 
Realregister 1846-1970 fol. 962. Ll. Hillerslev 4’l 
 
1874 skøde Christian Nielsen Christensen Ll. Hillers lev 4’l med bygninger og aftægt til sælger og hustru Maren Poulsen 
1880 Ll. Hillerslev, et hus 
Christen Nielsen Christensen,37 år, født i Flovlev, Thyholm, husejer 
~Maren Poulsen, 40 år, født i Styvl, Thyhom 
Karen Nielsen Damsgård, 6 år, født i Sundby pr. Ålborg 
Thomas Jensen Spanggård, 70 år født i Klitmøller 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890 
Christen Nielsen Christensen, 47 år, født i Hjvidbjerg 
~Maren Poulsen, 50 år, født i Hvidbjerg 
Else Marie Christensen, 70 år, enke, født i Lyngs, under fattigforsørgelse 
Karen Nielsen Damgård, 16 år, født i Nørresundby, plejebarn 
 
1902 skøde Laurits Larsen, samme ejendom 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 4’l 
Laurits Larsen, født 1872 i Hillerslev, landbrug 
~Karen Nielsine Larsen, født 1874 i Sennels 
Karen Nielsen, født 1912 i Hillerslev, barn 
 
1928 skøde Martin Gregersen Kjær, 4’l ,6b Ll. Hillers lev 0.2.1.0., 2g af Kanstrupgård 2½ album, 6p af Jensbygård ¾ album 
1936 skøde do,., 16c St. Hillerslev 0.0.1.¼ , 25g St. Hillerslev 0.0.1.2¼ - fra Niels Peter Bech ( 25g udgår igen, 16p 0.0.2.1 frasolgt    
1944 skøde do., 4v af St. Hillerselv 0.0.2.¾ fra Jens Chr. Damsgård 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Kjær, Martin Gregersen, gdr. Hillers lev, født 17. oktober 1898 i Østrild, søn af gdr. Anders G. Kjær. Gift med severine Kjær født Nielsen 22. maj 1904 i Ballerum, datter af gdr. Chr. 
Nielsen. Gården blev ombygget i 1912 og overtaget af Kjær 1928. Der var da opdyrket 8 tdr. land mod nu 15 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 13000, grundskyld kr. 9700. Besætningen 
var ved overtagelsen 2 heste, 3 køer, 2 ungkvæg og 4 svin, den er nu 2 heste, 8 køer, 6 ungkvæg og 25 svin. Kjær er uddannet ved landbruget, er i bestyrelsen for Hillerslev 
Brugsforenig og har været i bestyrelsen for Hillerslev Sygekasse. 
1948 skøde do., 10q St. Hillers lev, 0.1.1.2.½ fra Christian M Brændgård 
1962 skøde do., 5v St. Hillers lev 0.1.2 1¾ - fra Edvard Bech 
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1968 skøde Aage Gregersen Kjær, 4’l, 6b, 4v, 10q, 16 c - se tillige Hunstrup fol. 331 
ny tingbog 1969, blad 4’l 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 4o m.fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 483 (nyt register fol. 965) 
 
1877 skøde Niels Pedersen, matr. no 4o Ll. Hillerslev hk.1.6.0.2. der skal være bebygget, no 3i 06.0.1¾, 3h 0.0.2.¾, 4d 0.1.0.1  
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård 
Niels Pedersen, 33 år, født i sognet 
~Dorthe Kristine Christensen, 40 år, født i Vigsø 
Niels Knudsen Bonnerup, 15 år, født i Torp, Thisted, tjenestedreng 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Niels Pedersen, 43 år, født i Hillerslev 
~Dorthe Kristine Christensen, 49 år, født i Roer 
Dorthe Katrine Jensen, 17 år, født i Sperring, tjenestepige 
Realregister 1846-1970 fol. 965, 4o,3i,3k,4d Ll. Hillerslev 
 
1912 skøde Jørgen Poulsen, samme ejendom 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Jørgen Poulsen, født 1880 i Hillerslev, landmand 
Ãnne Katrine Poulsen, født 1883 i Hillerslev 
|-Elvine Marie Poulsen, født 1903 i Hilerslev 
|-Poul Christensen Vandet Poulsen, født 1906 i Hillerslev 
|-Ane Marie Augusta Poulsen, født 1918 i Hillerslev 
Aksel Christian Pedersen, født 1897, tyende 
 
1928 skøde Knud Jensen, samme ejendom 
 
1928 skøde Jens Christian Sunesen, samme ejendom 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
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Sunesen, Jens Chr. gdr. Hillerslev, født 24. maj 1903 i Skovsted, søn af gdr. Chr. Sunesen. Gift med Gerda Sunesen, født Hove, født 3. marts 1906 i Kjelstrup, datter af gdr. N. P. 
Hove, Kelstrup. Gårdens navn er “Vestergård”. Den blev ombygget i 1936 og 1939 og overtaget af Sunesen i 1928. Der er opdyrket 28 tdr. land. EEjendomsskyld kr. 31000, 
grundskyld kr. 15500. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 5 køer, 7 ungkvæg og 10 svin, mod nu 2 heste, 12 køer, 12 ungkvæg og 40 svin. Sunesen er uddannet ved 
landbruget, har været på Lyngby Landbrugsskole 1924-25, er kommunekasserer og har desuden været i bestyrelsen for brugsforeningen og mejeriet, har interesse for kvægavl og har 
flere præmier for kvæg. 
ny tingbog blad 3i 
 
Lille Hillerslev matrikel no 4p, 19 - Hillerslev Brugsforening 
Realregister 1946-1970 fol. 1014 
 
1906 skøde Hillerslev brugsforening, parcel 4p 1 album, fra Niels Chr. Thomsen 
Folketælling, Ll. Hillerslev 1921, Brugsforeningen 
Chr. Enggård, født 1881, brugsforeningsuddeler 
~Inger Enggård, født 1895 
|-Hwrrey Enggård, født 1917 
|-Frits Enggård, født 1919 
Hans Eriksen, født 1903, tyende - handelskomis 
John Larsen, født 1899, tyende 
Peder Henriksen, født 1901?, tyende, handelskomis 
1950 skøde do., no 19 ½ album, fra Thisted Fjerrits lev Jernbane 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 4q 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1026 no 4q hartkorn ¾ album 
1920 skøde Anton Pedersen, fra sin far Jeppe Larsen Pedersen 
1974, ny tingbog blad 4q 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 4r 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1049, no 4r m.fl.  
1948 skøde Vestjyllands Mergerlforsyning, Gjødstrup, no 4r hk. ½ album, fra Chr. Pedersen 
1948 skøde do., 5t, 1 album, fra Jeppe Larsen Pedersen 
1948 skøde do., 6n 2¾ albu., fra Chr. Nørgård Nielsen 
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1949 skøde do. 6v 0.0.2.1¾ 
1952 skøde do., 4s ¾ album, 5n 2 album. fra Chris tian Petersen 
1952 skøde do., 6e 0.2.3.¾ (6x frasolgt 1 albu, 1962) 
1953 skøde do, 4t uden hk. 
 
Lille Hillerslev gammel matrikel no 3, hk. 3.5.0.2. “På Hov”, 1857 delt i 2, ny matrikel. no 5a/7a (her) og 5b (se nedenfor) 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5.2.1.1., ejer Ørum, bruger Anders Christensen 
matrikel 1664, hartkorn 5.1.1.1.,ejer Ørum, bruger Anders Christensen 
matrikel 1688 no 3, hartkorn 3.5.0.2., ejer Ørum, bruger Anders Christensen Degn 
matrikel 1688b, bruger Boer Nielsen 
matrikel 1688c, ejer Nørre Ullerupgård, bruger Niels Boersen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hartkorn 3.5.0.2., bruger Niels Boersen 
hartkornsspecif ikation 1778 no 3, ejer Ullerupgård, bruger Bertel Nielsen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 2, ejer Ullerupgård, bruger Bertel Nielsen 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. matrikels hartkorn 3.5.0.2., ny matrikel no 5 hartkorn 6.5.0.1¾, ejer Niels Christian Bertelsen 
ny matr. no 5 
 
matr.1688 Anders Christensen Degn,degn   Tingbog 1667-1691 
  ~Maren Pedersdt.   Tingbog 1667 
Tingbog 1667 nævnes Maren Pedersdt., en søster til Anders Pedersen i Skovsted i gård gammel matrikel no 7, i forbindelse med et skif te 1667, efter s in bror  Hans Pedersen i 
Vorring - se ved Anders Pedersen. 
Tingbog 1681: Synsmænd bevidner at de har været på Anders Christensen Degns gårds jord, kaldet “På Hov” i ll. Hillers lev. Agrene var tilsået med rug og byg og man mente, der 
var gjort skade for 8 skp. rug og 12 skp. byg. 1684 tiltaler Anders Degn, Lars Christensen i Kanstrup for 2 års degnekorn og for restance i 16 år og fremlægger tingsvidne af 1668, 
hvori bl.a. står at Kanstrup årlig skulle betale 3 store skp. byg. 
1685 var han på tinge,  på sin søster Anne Christensdts. og hendes børns vegne, enke efter Lars Christensen Ballerum ( fejl for Lars Nielsen Ballerum) i St. Hillers lev. 1691  er 
Anders Christensen Degn igen på tinge på sin søsters vegne, hvor kontrakten revideres og Anne Christensdt. flytter til Rær hos hendes datter.. 1692 nævnes Anders Christensen som 
degn for Hillerslev og Kåstrup.  
 
matr.1688b Boer Nielsen 54 
  ~Benned Pedersdt. 69 Kåstrup U1714.1/3 Thisted byfoged 1722/270  far Peder Larsen 
  |-Kirsten~Niels Graversen st. Hillersl. 10 U1763.2/232 
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  |-Niels Boersen, her i gården 01 
  |-Peder Boersen 04 
  |-Jens Boersen~Anne Bertelsdt. 07  U1763.2/229 
Benned Pedersdt. er nævnt i skifte Thisted byfoged 1722 fol. 270b, efter Anne Mikkelsdt. fra Rær, hvis søster Maren Mikkelsdt. er Benneds mor. Envidere nævnt at Benned var ~1. 
gang med Thomas Thomsen og 2.g. Jacob Tingstrup 
 
matr.1688b Niels Boersen 01 her 
  ~Karen Bertelsdt. 03 ll. Hillerslev U1757.2/173,1763.2/229   far B.Pedersen, no4 
  |-Bertel Nielsen, her i gården 30 
  |-Jens Nielsen 
  |-Benned Nielsd.~Christen Christensen29  U1770.1/120 
                      Krog, Kås trup 
  |-Else Nielsdt.~Niels Christensen 34 U1795.4/139 
                 Kortegård Kjeltoft,Ll. Hillers  
 
U1762 f.173 Bertel Nielsen 30 her U1795.4/135  hans far Niels Boersen aftægt til forældre 
  e. Anne Nielsdt. 45 
  |-Niels Bertelsen 77 
  |-Anders Bertelsen 75 
  |-Niels Christian Bertelsen 88 
folketælling 1787 Ll. Hillerslev 8. fm. 
Bertel Nielsen 58 år bonde og gårdbeboer 
~Anne Nielsdt. 42 år 
|-Niels Bertelsen 18 år 
|-Anders Bertelsen  8 år 
3 tjenestefolk Peder Thomsen 31 år, Bodil Christensdt.  27 år, Anders Bertelsen 19 år 
Ved folketælling 1801, 2. fm. bor enken Anne Nielsdt. i gården, bonde og gårdbeboer, tillige med de 3 sønner Niels, Anders og Niels Christian 
herudover 2 tjenestefolk Peder Poulsen 22 år, Karen Jensdt. 25 år 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 43 
1802 skøde Anne Nielsdt., Niels Bertelsens enke hk. 3.5.0.2. på hendes fæstegård, sælger P. Marcussen til Ullerupgård 
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1809 skøde Niels Christian Bertelsen, samme gård, sælger hans bror Anders Bertelsen (må være broderens andel) 
1823 attest bevis for at Bertel Nielsen og hustru Anne Nielsdt. efter lod 2 sønner, Niels Christian og Anders 
Folketælling Ll. Hillerslev 1834 
Niels Christian Bertelsen, 47 år, gårdmand 
~Karen Jensdt., 60 år 
|-Jens Nielsen, 24 år 
|-Niels Nielsen, 22 år 
|-Anne Nielsdt., 16 år 
Anders Bertelsen, 55 år, ug. gårdmandens bror 
Anne Jensdt., 29 år, ug. tjenestepige 
folketælling 1845 Hillerslev, en gård 
Niels Christian Bertelsen, gårdmand 88 her 
~Karen Kielsgård 74 i sognet 
|-Niels Nielsen Bertelsen 14 her 
|-Ane Nielsdt. Bertelsen 17 
Jens Kielsgård Nielsen, indsiddere 10 i sognet 
~Anne Jensdt. Sand 06 Tved 
Anders Bertelsen, mandens bror, ugift 77 her 
 
1854 skøde Bertel Nielsen og Jens Kielsgård Nielsen, Niels Christian Bertelsens sønner, gården 3.5.0.2., ny matr. no 5 nye hk. 6.5.0.1¾ 
1857 deklar  hvorefter Bertel Nielsen og Jens Kielsgåd Nielsen har delt deres, efter skøde 1854, ejende gård imellem sig, at Jens Kielsgård Nielsen beholder hovedparcellen 5a, 
hk. 3.4.3.2¾ og 5c hk. 1.2.2.½- Niels Christian Bertelsen er betinget aftægt hos Jens Kielsgård Nielsen. 
Jens Kielsgård Nielsens del overført til fol. 388 no 5a hk. 3.4.3.2¾, 5e 0.1.2.2½ 
 
Folketælling Hillerslev 1860, en gård 
Jens  Kielsgård Nielsen, 50 år, født i sognet, gårdmand 
Ãnne Jensdt., 55 år, født i sognet. 
|-Anne Marie Jensdt., 15 år 
Niels Christian Bertelsen 73 år, enke, født i sognet, gårdmandens far 
 
1864 skøde Søren Nielsen, gården 5a,5c, besætning m.v. og aftægt til sælger Jens Kielsgård Nielsen og hustru Anne Jensdt. ( adkomst for ældre ejer til ½ af ejendommen) (5c,5f 
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frasolgt) 
1864 skøde do., parcel no 4n Ll. Hillers lev hk. 0.1.2.1. fra Christen P. Bojer (solgt fol. 52) 
1866 skøde do., parcel 5e, 0.0.1.1¾ fra Bertel Nielsen 
1868 skøde do., no 7a Ll. Hillerslev hk. 1.7.2.2½, fra Peder Jensen fol. 152. No 7a og 5a hk. 3.4.3.2¾ = hovedparcel 
1875 skøde do., lodden 6d Ll. Hillers lev hk. 2.0.1.¼,  der skal bebygges - fra Christen Vilsbøl  
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård 
Søren Nielsen, 38 år, født i Nors, gårdejer 
~Anne Marie Jensen, 34 år, født i Hillerslev 
|-Jens Nikolaj Sørensen, 14 år, født i Hillerslev 
|-Karen Sørensen, 11 år 
|-Anton Sørensen, 5 år 
|-Kirsten Nordentoft Sørensen, 2 år 
Jens Kielsgård Nielsen, 69 år, enke, aftægtsmand 
Anne Nielsen, 19 år, født i Hillerslev, Tjenestepige 
Dorthe Katrine Jensen, 14 år, født i Hillerslev, tjenestepige 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Søren Nielsen, 48 år, født i Nors, gårdejer 
~Ãnne Marie Jensen, 44 år, født i Hillerslev 
|-Martin Sørensen, 15 år, født i Hillerslev 
|-Kristine Nordentoft Sørensen, 12 år, født i Hillerslev 
|-Niels Christian Sørensen, 8 år, født i Hillerslev  
Jens Kielsgård Nielsen, 80 år, enke, født i Hillerslev, konens far på aftægt 
Peder Christian Kjær Jensen, 28 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestekarl 
Christen Hove, 43 år, ugift, tjenestekarl 
Anne Marie Andersen, 34 år, ugift, tjenestepige 
Realregister 1846-1970 fol. 966, 5a m.fl. 
 
1907 skøde Niels Christian Sørensen, søn, no 5a , 6d, 7a 1.7.2.2½, 5e, med bygninger(5e, 5g 1 album, 5i 1 album,5k 0.0.1.0. frasolgt) 
1917 skøde do., parcel 6ax af Jensbygård  ¼ album  
1918 skøde do., 28a Ll. Hillers lev 0.0.3. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 5a 
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Niels Christian Sørensen, født1881 i Hillerslev, landmand 
~Inger Marie Sørensen, født 1878 i Hillerslev 
|-Anna Marie Sørensen, født 1905 i Hillerslev 
Christian Pedersen, født 1896 i Hillerslev, ugift, tyende 
Anders Sunesen, født 1902 i Hillerslev, tyende 
Petrea Mikkelsen, født 1899 i Hillerslev, tyende 
 
1960 skøde Peder Nørgård Andersen, 5a,6d ,7a,28a. - se tillige Tved sogn fol. 623( 60,6q frasolgt) 
ny tingbog blad 5a 
                                                                                                                                                                                                                                                               Gårdpart i Lille 
Hillerslev, matrikel no 5b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823, fol. 43 og 388 ( nyt reg. fol. 967) 
1857 Se ovenfor, deklaration om deling mellem Jens Kielsgård Nielsen og hans bror Bertel Nielsen) 
 
Bertel Nielsen beholder no 5b 2.5.2.¾ og 5 d 0.0.2.0. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1860, en gård (hertil?) 
Bertel Boesen Nielsen, 51 år, født i sognet,gårdmand 
~Ãnne Kirstine Jensdt. 
|-Inger Katrine Bertelsdt. 3 år 
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård 
Bertel Boesen, 70 år, enke, født i sognet, gårdejer 
|-Inger Katrine Bertelsen, 22 år, født i sognet, 
|-Jens Nikolaj Bertelsen, 13 år, 
Christen Toudal Jensen, 17 år, født i sognet, tjenestekarl 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Bertel Boesen Nielsen, 80 år, enke, født i Hillerslev, gårdejer 
|-Jens Nikolaj Bertelsen, 23 år, født i Hillerslev 
|-Inger Katrine Bertelsen, 32 år, født i Hillerslev 
Anton Carl Chr. Bonnerup, 6 år, født i Hillerslev, tjenestedreng   
nyt reg fol. 967 
Realregister 1845-1970 fol. 967: 5b,5d Ll. Hillerslev 
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1893 adkomst Jens Nikolaj Bertelsen, samme ejendom, if lg. skifte 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 5b 
Jens Nikolaj Bertelsen,, født 1866 i Hillerslev, landmand 
~Else Bertelsen, født 1861 i Hillerslev 
|-Ane Marie Bertelsen, født 1899 i Hilerslev 
|-Peder Pedersen Bertelsen, født 1897 i Hillerslev 
Osvald Poulsen, født 1909 i Thisted, tyende 
 
1923 skøde Bertel Christian Bertelsen, søn 5b, 5d med fri bolig til sælger og hustru Else Pedersen Kappelgård 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Bertelsen, Bertel Chr., gdr. St. Hillers lev, født på gården 12. juli 1895, søn af gdr. Jens N. Bertelsen. Gift med Severine Bertelsen, født Sunesen 3. maj 1893 i Skovsted, datter af Chr. 
Larsen Sunesen. Gården er ombygget 1905 pg 1909 og har været i slægtens eje i ca. 120 år. Bertelsen overtog gården 1923 og der er opdyrket 30 tdr. land. Eejendomsskyld kr. 
26000, grundskyld kr. 16800. Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 10 køer, 20 ungkvæg, 10 svin og 2 får, den er nu 5 heste, 12 køer, 20 ungkvæg, 50 svin og 3 får. Bertelsen er 
uddannet landmand og har været på Ladelund Landbrugsskole 1913-1914. Har været medlem af Hillerslev sogneråd                                                                                                                               
1960 skøde Christian Peter Gregersen, 5b, 5d. ( hartkornsændring 1952 v. jordfordeling) 
1968 skøde do., 6an af Jensbygård 0.0.2.2½.  
ny tingbog 1974 blad 5b  
                                                                                                                                                                                                                                                               Lille Hillerslev, 
matrikel no 5f 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 455 ( nyt register fol. 971) 
 
1875 skøde Christian Valentinus Rasmussen, lod no 5f hk. 0.2.1.½. - lodden er bebyget af køber. - sælger Søren Nielsen 
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, et hus 
Christian Rasmussen, 31 år, ugift, født i Hillerslev, skrædder, husejer 
Anne Katrine Vodstrup, 69 år, enke, født i Nykøbing, husbestyrerinde 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, et hus 
Anne Katrine Vodstrup, 79 år, enke, født i Nykøbing Mors, husbestyrerinde 
|-Christian Valentinus Rasmussen, 41 år, født i Hillerslev, skrædder 
(1845,1860 se folket. St. Hillerslev, mandens navn Rasmus Larsen) 
Realregister 1846-1970 fol. 971, matr. 5f: 



Hillerslev sogn, Lille 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 

42 

 
1904 skøde  Jens Christian Pedersen Tilsted, samme ejendom 
 
1918 skøde Jens Jesper T. Oddersshede, samme ejendom 
 
1918 skøde Lars Mortensen Bonde, samme ejendom 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Lars Mortensen Bonde, født 1867 i Hillerslev - lanbrug 
~Kristine Marie Bonde, født 1851 ( se Kjelstrup folketælling 1890, matr. 14d) 
|-Maren Kirstine Nielsen Holst, født 1888, ugift. datter (do.) 
 
1941 skøde Anders Sunesen, samme ejendom jord i Kåstrup (5 g solgt 1931,  5h 0.1.2.¼ frasolgt)   
 
1941 skøde Jens Andersen 5f, 1 album 
 
1957 skøde Albinus Pedersen, 5f 
1975 ny tingbog, blad 5f 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 5g 
Realregister 1846-1970 fol. 1017, 5g hartkorn 1album 
 
1908 skøde Søren Nielsen no 5g af Skovsted - fra Niels Christian Sørensen 
1912 adkomst arvingerne efter Søren Nielsen 
 
1912 skøde Niels Larsen Pedersen 
1922 adkomst Dorthe Pedersen, født Christensen Krogh, enke efter Niels Larsen Pedersen 
 
1922 skøde Julius Nikolaj Larsen, fra dødsboet 
 
1922 skøde Peder Henriksen 
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1940 skøde Jens M. Lukassen, slagter  
 
1957 skøde Christian Madsen Poulsen, s lagter  
 
Lille Hillerslev, matrikel no 5i m.fl. 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1018 
 
1913 skøde Niels Møller Andersen, 5i hk 1 album-> ½ album - fra Niels Christian Sørensen 
 
1920 skøde Søren Sørensen, fogedrettens skøde 5i 
1920 skøde do., 5m ¼ album, 5n ¼ album.- fra P. Kjellerup 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Søren Chr. Sørensen, født 1889 i Hillerslev, ugift, købmand 
Kirsten Sørensen, født 1867 i Hillerslevl, logerende 
 
1924 skøde Poul Stenbæk Anker Grøn, 5i,5’l ½ album,5m,5n.  
 
1931 skøde Sofus Christensen, samme ejendom 
 
1933 skøde Lars Bisgård Oddershede - fogedudlægsskøde 
ny tingbog 1974, blad 5i 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 5k  
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1010 
1914 skøde Niels Christian Nielsen, 5k af Ll. Hillers lev, hartkorn 0.0.1.0. ( 1917 solgt 5m,5n ½ album, rest 2½ album) 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Niels Christian Nielsen, født 1885 i Hillerslev, møllebygger 
~Mette Nielsen, født 1887 i Hillerslev 
|-Åge Nielsen, født 1917 
|-Ester Nielsen, født 1919 
|-en pige, født 1920 
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Petrea Christensen, født 1905, tyende 
Rasmus Chr. Rasmussen, født 1895. ugift, smedesvend 
Anders Kjærgård Jensby, født 1902, tyende 
Otto Emil Nielsen, født 1899, gift. 
 
1956 skøde Åge Grønkjær Nielsen, 5k - maskinfabrikant 
1974, tingbog nyt blad 5k 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 5p 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1027, matrikel 5p, hartkorn 1 album 
 
1920 skøde Andreas Nielsen - fra Niels Christian Sørensen 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Andreas Nielsen, født 1892 i Hillerslev, tømrermester 
~Mette Nielsen, født 1894 i Hillerslev 
|-Edel Rigmor Nielsen, født 1917 i Hillerslev 
|-Vagn Erhart Nielsen, født 1915 i Hillers lev 
1963 adk. arvingerne efter Andreas Nielsen, if lg. skifte 
 
1963 skøde Marius Jensen, arbejdsmand.  
1974 ny tingbog blad 5p 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 5q 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1035, hartkorn 1¼ album 
 
1931 skøde Kirstine Jens ine Jensen - fra Lars Mortensen Bonde 
 
1964 skøde Aage Grønkjær Nielsen 
 
Lille Hillerslev, gammel matrikel no 2, hk. 2.3.2.2. Nørgård, ny matr. no 6a 
(ps. iflg. matr iklen 1664 har 8 gårde  i Lille Hillers lev ens hartkorn, 5.1.1.1. hvoraf 2 ikke er identificerbare med 1688 matriklen, nemlig 1 gård bruges af  Kirsten Andersdt., 
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forarmet.og en gård, bruger Kirsten Christensdt.( nævnt 1679 som øde), alle tilhørende Albert Balzersen (Ørum) 
matrikel 1664, hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger enten Kirsten Christensdt., eller Kirsten Andersdt. 
matr ikel 1688 no 2, hartkorn 2.3.2.2., ejer Ørum, bruger Peder Gregersen 
matrikel 1688b no 2, hartkorn 2.3.2.2., ejer rum,  bruger Jens Christensen 
matrikel 1688c,hartkorn 2.3.2.2. ejer Nr. Ullerupgård, bruger Jens Nørgård 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, bruger Christen Jensen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, no 2, bruger Søren Christensen Nørgård   (Må være fejl for Jens!) 
hartkornsspeecif ikation 1789 no 1, hartkorn 2.3.2.2., ejer Ullerupgård, bruger Jens Nørgård 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. matrikels hartkorn 2.3.2.2., ny matrikel no 6 hartkon 3.7.2.½, ejer Jens Jensen Kielsgård 
 
matr.1688 Peder Gregersen † 1693 57 U1716.2/11 Tingbog 1684-1691 
  ~Sidsel Nielsdt. 50 
  |-Niels Pedersen   U1716.2/11 
  |-Dorthe Pedersdt.   U1716.2/11 
  trolovet m Else Christensdt.1693 67 Skovsted    far C Bertelsen 
  blev ikke gift-  
I skiftet 1716 efter sin bror Christen Gregersen i Hundal, Sennels nævnes hans søskende: 
Thomas Gregersen i Malle, Jens Gregersen i Arup † 1693 ~Anne Jensdt., hvis søn Christen Jensen kom til Skovsted.- Kirsten Gregersdt. ~~ Søren Pedersen i Malle - 
 
matr.1688b Jens Christensen Nørgård 52 ll. Hill U1723.1/13 Tingbog 1695 
  e. Maren Christensdt.  56 U1726.1/24 
  |-Christen, overtaget fæstet 02 
  |-Maren Jensdt. 95 
  |-Bodil Jensdt. 97 
  |-Maren Maren Jensdt. 97 
Tingbog 1695: Christen Christensen Degn og Jens Christensen i Nørgård tiltales for at have kørt hø af byens eng og ført det til St. Hillerslev og da de kom til bommen var den 
forsynet med lås, som de brød op. Det var ellers vedtageet i byens grandebrev at man ikke måtte føre hø af engen 
 
før 1723 Christen Jensen Nørgård 02 her U1763.2/228  
  ~Maren Christensdt. 03 Kåstrup  U1738.2/79  far C.Peders. Knakkerg. 
  |-Peder Christensen i ll. Hillerslev~  31 U1777.1/188 
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        Karen Christensdt. Harbo 
  |-Jens her i gården 29 
  |-Ingeborg~Peder Christensen,StHill 36 U1785.1/254 
  |-Maren Christensdt. 39   
 
U1759 f.155 Jens Christensen Nørgård 29 her U1800.4/285 U1777.1/188,1785.1/254                              far 
  ~Anne Andersdt.Jensby 52 Hill U1780.1/204   far Anders Jensby 
  |-Peder Jensen, her i gården ? 77 
  |-Christen Jensen 80 
  e. Anne Andersdt. Malle 50  
  |-Christen 82 
  |-Anders 86 
Ved folketælling 1787 bor Jens Nørgård tillige med hans 2. kone Anne Andersdt. Malle og sønnen Peder af 1. ægteskab og Christen og  Anders af 2. ægteskab. 
folketælling, Ll. Hillerslev  1801, 1. fm 
Anne Andersdt., 50 år, enke, bonde og gårdbeboer 
Peder Jensen, hendes stedsøn, 23 år, ugift, landsoldat* 
Christen Jensen, hendes egen søn, 18 år 
Anders Jensen, 15 år, hendes egen søn 
herudover en tjenestepige Marie Pedersdt. 23 år 
Maren Nørgård, indsidder, 61 år, enke, arm og svag  
Christen Pedersen, hendes søn 26 år, næsten blind ( født Hill. 1774, far Peder Ørgård) 
Peder Jensen Nørgård 77 her 
~Maren Poulsdt. Bunk* 75  Nors  HH1801  far P Jensen Bunk (* 
nævnt 1801, som trolovet med. Peder Jensen Nørgård i Ll. Hillerslev, hendes mor Karen Andersdt. havde aftægt hos datteren.) 
Ejerliste for Nørgård i Ll. Hillers lev., skøde og panteprtotokol 1823-48 fol. 42 
anm. hk. 2.3.2.2., ejer Jens Nørgårdss enke Anne Andersdt., som har overdraget bemeldte hk. til s in søn Christen Jensen Nørgård, se justitsprotokol for herredet fol. 478 
1801 skøde Jens Nørgårds enke på?- teksten ødelagt, sælger Jens Klim i Ålsbjerggrd.  noget om et skifte, hvor enken Anne Larsdt. er overdraget gården.se Nors reg. fol. 93,  
1802 skøde Jens Christensen Nørgårds enke Anne Andersdt., hk. 2.3.2.2. 
 
1812 skøde Christen Jensen Nørgård, samme ejendom 
1814 skifte † Christen Jensen Nørgård, adkomst for enken Maren Larsdt., stervboen, hk. 2.3.2.2. 
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=Christen Jensen Nørgård  HH1814/304 
~Maren Larsdt. 
† 1826 Jens Christensen Nørgård, 20 år, Jens Kielsgårds stedsøn HH1826/157 ( i skiftet kaldes Kilsgård 
 
1815?  Jens Jensen Kielsgård ~ med Christen Jensen Nørgårds enke - hans adkomst 
1833 skøde Jens Kielsgård og Peder Mikkelsen Nørgård, parcel no 8 af Lars Andersens gård  hk 0.1.2.¾- sælger Christen og Lars Pedersen Sårup i Ll. Hillers lev - noget tekst  
tabtgået 
Folketælling Ll. Hillerslev 1834, en gård 
Jens Jensen Kielsgård, 49 år, gårdmand 
~Maren Larsdt., 39 år 
|-Else Jensdt., 18 år 
|-Lars Christensen Nørgård, 27 år 
Anne Andersdt., 86 år, enke, aftægtskone 
fortsat fol. 98B: ny matr. no 6a hk. 3.4.2.¾ 
 
1840 skøde Christen Larsen Knudsen, samme gård med aftægt til sælger 
folketælling Hillerslev 1845, en gård 
Christen Larsen Knudsen gårdmand 17 Vigsø 
~Else Marie Jensdt. 18 i sognet 
|-Jens Christian Christensen 41 i sognet 
Jens Kielsgård, konens far 86 i sognet 
Maren Larsdt, konens mor  76 i sognet 
Jens Henriksen Sårup, tjenestedreng 30 i sognet 
1853 attest Jens Jensen Kielsgård er † 
 
1867 skøde Jens Simonsen Thomsen, sælger Chris ten Larsen Knudsen, no 6a, hk. 3.4.3.¾ og 6c 0.0.2.2¾ 
 
1869 skøde Anders Hove, gården 6a,6c - magesskifte. - aftægt til Thomas Dalgård og hustru 
 
1871 skøde Christen Vilsbøl, samme ejendom 
 



Hillerslev sogn, Lille 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 

48 

Lille Hillerslev, matrikel no 6e 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 470 ( nyt register fol. 976) 
 
1876 skøde  Kirsten Pedersdt.,enke, lodden no 6e, hk. 0.3.3.¼, med bygning (“ skal være pligthus for 6d, hvis denne underlægges anden ejendom”, sælger Christen Vilsbøl 
1877 skifte efter Mikkel Larsen Kloster, læst som s ikkerhed i huset 
1883 dekl. Niels Graversen Pedersen forbindes til årlig at udbetale Peder Jensens enke Anne K. Christoffersen af Ll. Hillers lev  
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, et hus 
Niels Graversen Pedersen, 32 år, født i sognet, husejer 
~Kirsten Pedersen, 38 år, født i sognet 
|-Peder Mikkelsen 12 år, født i Hunstrup 
|-Mikkel Larsen 7 år, født i Hunstrup 
1883 skøde Niels Graversen Pedersen, ½ af no 11 i Ll. Hillerslev. hk. 0.0.2.2. - sælger Anne Kirstine Christoffersen 
1883 lejek. Anne Kirstine Christoffersen, Peder Jensens enke, på huset - fra Niels Graversen Pedersen 
Realregister 1846-1970, fol. 976, 6e Ll. Hillerslev 
1877 attest Niels Graversen Pedersen er ~Kirsten Pedersen 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, et hus 
Niels Graversen Pedersen, 42 år, født i Hillerslev. husmand 
~Kirsten Pedersen, 48 år, født i Hillerslev 
 
1909 skøde Jørgen Lassen, 6e og ½ af 11- fra enken Kirsten Pedersen 
 
1925 skøde Peder Nielsen, samme ejendom 
 
1926 skøde Parmo Carl Nielsen, samme ejendom 
 
1928 skøde Christen Nørgård Nielsen, samme ejendom, fra sin far. 
1943 skøde do., 4f 1½ alb,4g 1½ alb.,4h 1½ alb. 4i 1½ alb, 4k 1 alb. af Ll. Hillerslev, fra Thornig Riis  
(6e hk. 0.2.2.¼: 1948 solgt 6u- ½ no 11 0.0.2.2. - frasolgt) 
 
Lille Hillerslev matrikel no 6o 
Ejerliste, realregister 1846-1970, fol. 1034 
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1931 skøde Otto Pedersen, no 6o, hk. 1¼ album, fra Niels Chr. Sørensen 
 
1937 skøde Holger August Tousig 
 
1941 skøde do., no 5s 1 album - fra Anders Sunesen ( 5s solgt igen) 
 
Lille Hillerslev matrikel no 6q 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1037, hk. 1 album 
 
1937 skøde Peder Madsen Mathiesen, lagerforvalter  
ny tingbog 1974, blad 6q 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 6r 
Ejerliste realregister fol. 1038, 6r 1 album 
 
1937 skøde Anton Jensen, - fra Niels Chr. Sørensen 
 
1949 skøde Edvard Martin Odgård - fra Anton Jensens bo. aftægt til Anne Katrine Andersen 
 
1953 skøde Jens Lynge 
1958 adk. Dorthe Lynge, if lg. skifte 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 6s 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1045 
 
1943 skøde Peter Marinus Thomsen, no 6s, hk. 1 ¼ album 
 
1956 skøde Elias Chr. Nielsen og Christen Verner Andersen 
 
1956 skøde Jens Chr. Søgård, vognmand 
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nyt blad, tingbog 1967 
 
Lille Hillerslev gl. matr. no 8, hartkorn 3.2.3.2.,ny matrikel no 7 - 7c 
Kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 5.2.1.1., ejer Albert Balzersen, bruger ? 
matrikel 1664 hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger ? 
matrikel 1688, no 8, hartkorn 3.2.3.2., ejer Ørum, bruger Anders Christensen Skinnerup 
matrikel 1688b samme ejer og bruger 
matrikel 1688c, ejer Nørre Ullerupgård, bruger Christen Skinnerup 
1756 Jordebog , hartkorn 3.2.3.2., bruger Christen Pedersen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, no 8, hk. 3.2.3.2., bruger Christen Hammer 
hartkornsspecif ikation 1789 no 5, ejer Ullerupgård, bruger Christen Kåstrup 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. matrikels hartkorn 2.0.0.0., ny matrikel no 7 hartkorn 3.1.3.2¼, ejer Jens Christensen Krog 
 
matr.1688 Anders Christensen Skinnerup †1713 47  Tingbog 1675-1700, dels som kirkeværge, vidne, m.v. 
  ~Maren Jensdt. † 1690-93  
  |-Christen Andersen Skinnerup her  79 U.1746.1/97 
  |-Peder Skinnerup, Thisted 81  U1746.1/97 
  ~Else Christensdt. ~1694 
  |-Kirsten Andersdt. her i gården 96  do 
  |-Bodil Andersdt.~Gregers Nielsen,St. Hill  Todbøl 1758 do 
  |-Maren~Jens Jensen, Kløv 02  do 
  |-Christen Andersen Hove i St. Hillers lev,   Todbøl 1758,U1746.1/98 
             i St Hillers lev 99 
  |-Sidsel Andersdt~Thøger 90  
                     Nielsen Kjeltoft 
  |-Maren Andersdt~i Øster 76 
          Baungrd.,Skinnerup ~ m.Mikkel Nielsen 1 og 2.  
  |-søster Kirsten Andersdt. 
i skiftet efter Chr. Andersen Skinnerup, nævnes han 1/1 og ½ søskende. I skiftet nævnes desuden 
en søstersøn Anders Larsen, St. Hill. 
Lars Andersen Kjeltoft (Ll. Hill. no 1) underskriver på “mine søskendes vegne” 
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matr.1688c Christen Andersen Skinnerup-barnløs  79 Hillerslev U1746.1/97 1726.1/25 ,1738.2/110 
  e. Maren Salmansdt. 92 Kåstrup U1746.1/98 
Christen Andersen Skinnerup, står også som bruger af Hov i St. Hillers lev - se der gl. matr. no 9 (ny no 21) 
 
p.s. ~1746, fæstebrev dat 1757. 
U1757 f.146 Christen Pedersen Led  (Hammer ) 21 “opfødt i Hov”( gården Hove?, der i ældre tid kaldtes Hov)  Christen Andersen 
  ~Kirsten Andersdt. Skinnerup † 1757 her i gården 
  ~Karen Christensdt. Hammer 29 Skyum 
  |-Anne Marie ~her i gården 63 
  |-Karen~Peder Pedersen Vandet,Hill. 58 
  |-Christen 65 
  |-Else Christensdt. 57 
  |-Else Marie~Niels Jensen Roer, 69 
              i Sennels-> Hillerslev  
 
U1780 f.274 Christen Jensen Kåstrup 51 Kjelstrup  U1794.4/131 
  ~Anne Marie Christensdt. 63 her  
  |-Christen Christensen  83 
  |-Karen Christensdt. 88 
  |-Jens Christensen 91 
  |-Karen Marie Christesdt. 95 
  |-Niels Christian Christensen 97 
Ved forlketælling 1787 bor parret i gården med en søn 
og konens far Christen Hammer 66 år, dennes kone Karen Christensdt. 59 år. og datteren Else Hammer 19 år 
Desuden en tjenestedreng Jens Olesen 14 år 
Ved folketælling 1801, Ll. Hillerslev 5. fm er de 5 børn hjemme i gården. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 52, hk. 3.2.3.2. 
“anmærkning: 1803 Marcussens skøde til Rips, ovenstående hartkorn 3.2.3.2. og af Rips igen udparcelleret 
1804 skøde  Bertold Rips, købmand i Thisted, hk. 3.2.3.2. sælger P. Marceussen (hk. 1.1.2.1 2/3 og 0.0.1.2 2/3 frasolgt fol. 296, 45.)  
1803 skøde Christen Jensen Kåstrup hk. 2.0.1.2 5/6, fra Bertold Rips    
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1804 skøde Jens Krog, hovedparcellen af Christen Kåstrups gård med bygninger og tilliggende 2 tdr. hk 
Folketælling Ll. Hillerslev 1834, en gård 
Jens Christensen Krog, 62 år, gårdmand 
~Kirsten Nielsdt., 60 år 
|-Christen Jensen 25 år 
|-Ingeborg Jensdt. 28 år 
1840 afkald fra Niels Christian Krog for arv efter Jens Christensen Krog og hustru. 
1840 afkald fra Christen Jensen Krog 
 
1841 skøde Peder Jensen 
1841 aftægtskontrakt Peder Jensen med Jens Krog for dennes aftægt. 
folketælling,Ll. Hillerslev 1845,  en gård 
Peder Jensen, 46 år, født i sognet, gårdmand 
~Ingeborg Jensdt., 39 år, født i sognet, væverske 
|-Kirsten Pedersdt., 4 år 
|-Jens Pedersen, 2 år 
Jens Krog, 73 år, født i Tved, konens far, aftægtsmand.  
1848 skifte  Peder Jensens afdøde hustru Ingeborg Jensdt., læst til s ikkerhed for børns arv i stervboet, hk. 2.0.0.0., nye hk. 3.1.3.3/4 med besætning m.m., aftægt til Jens Krog  
1853 afkald fra Christen Pedersen i Kjelstrup for s in hustrus arv 
Folketælling Hillerslev,1860 77. fm., en gård, St. Hillerslev Udmark  
Peder Jensen, 61 år, født i Kåstrup, gårdmand 
~Anne Kristine Christoffersdt., 46 år, født i Hjardemål 
|-Jens Pedersen, 17 år, født i sognet ( af1. ægt?) 
|-Bodil Marie Pedersen, 14 år, født i sognet 
Anne Marcussen, 5 år, født i sognet, plejedt. 
Christen Christoffersen, 45 år, fraskilt, født i Hjardemål, daglejer 
1868 afkald fra Jens Pedersen, Mikkel Larsen Kloster og Bodil Marie Pedersdt. for arv efter Peder Jensen 
1868 skøde Peder Jensen, parcel no 4n i Lille Hillerslev. hk. 0.1.2.1., fra Søren Nielsen ( tiende af 7c og 4n i Ll. Hill. 
( se også St. Hillerslev matr. 20c) 
1881 skøde Peter Jensen, på 7c 0.2.3. ¾, 4n 0.1.2.1., fra Peder Jensen 



Hillerslev sogn, Lille 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 

53 

1890 Ll. Hillerslev, et hus 
Peter Jensen, 61 år, enke, født i Hillerslev, Husmand 
|-Mette Petersen, 27 år, ugift, husholderske 
|-Jeppe Larsen Petersen, tømrer 
folketælling 1860,1880 se under Skovsted 
 
Lille Hillerslev gl. matr ikel no 9, hk. 1.5.1.1.  Dal - ny matrikel no 8 
Kommissionsmatrikel 1661/61,hartkorn 4.0. ejer Albert Balzersen, bruger Anne Pedersdt. 
matr ikel 1664  Lille Hillerslev, hartkorn 4.0.ejer Ørum, bruger Ane Pedersdt. 
matr ikel 1688 no 9, ejer Ørum hk. 1.5.1.1., Lille Hillerslev,  bruger Ole Jensen Boyfoged 
matrikel 1688b, ejer Ørum,  bruger Jørgen Olesen 
matrikel 1688c, ejer Nr. Ullerupgård, bruger Jørgen Olesen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hartkorn 1.5.1.1., bruger Peder Boersen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård no 9, 1.5.1.1., bruger Jens Pedersen Vandet 
hartkornsspecif ikation 1789 no 9, hartkorn 1.5.1.1., ejer Ullerupgård, bruger Søren Andersen Jensby 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. matrikels hartkorn 1.0.1.2½, ny matrikel no 8 hartkorn 1.5.0.1¼, ejer Christen Sørensen Jensby 
 
matr.1688 Ole Jensen i Dal  † 1697   Tingbog 1666 ff 
Ole Jensen nævnes i tingbogen 1668. Det fremgår at han har haft et øde hussted i St. Hillerslev og som han dømmes til at betale for nyopførelse af huset. Han må imidlertid være 
flyttet hertil før eller omkring 1666, hvor Ørums delefoged tiltaler ham for manglende fogedpenge.  
 
matr.1688b Jørgen Olesen i Ll. Hillers lev † 1734 59 her  Tingbog 1692-1699 
  ~Dorthe Olesdt.  57 U1721.1/9 
  |-Else Jørgensdt. 93 
  |-Christen Jørgensen 98 
  |-Niels Jørgensen 02 
  ~Anne Bertelsdt. † 1752 85 Hill    far Bertel Jensen  
I en sag om Nørkjær, 1696, er Jørgen Olesen blandt vidnerne, han husker 6 år tilbage ang. kæret.   
 
før 1741 Peder Jensen Bangsgård i Ll. Hillers lev i gården Dal  U1741.1/69 K1721/195 
  e. Else Christensdt. 
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  parret har ingen børn 
Peder Jensen Bang var fæster u. Kølbygård i Kløv, en gård hk. 6.1.2.1., og flytter derfra 1730, if lg. fæstebrev der født i Snejstrup. 
Om han var fæster under Ullerupgård eller blot boede i gården her, vides ikke, ( ingen fæstebreve bevaret for Nr. Ullerupgård) 
Arvingerne er hans søskende (bl.a. præsten i Aulum Niels Jensen Snejstrup) og søskendebørn. 
 
før 1756 Peder Boersen 04 ll. Hillerslev  U1715.1/3  far Boer Nielsen 
  ~Else Jensdt. Munch ~1741 13 Brund,uæ    mor Maren Moensdt./ 
       Jens Nielsen 
U1765 f.195 Peder Pedersen Vandet 44 st. Hill.  U1778.1/197,1759.2/180 Peder Boersen opladt.  far P.Christensen V 
  ~Sidsel Christensensdt.  52 
Peder Vandet flytter til et umatrikuleret hus i St. Hillerslev 
 
U1784 f.303 Søren Andersen Jensby 55 Jensbygård  HH1806* Peder Vandet frasagt far A Nielsen 
  ~Ane Catrine Christensdt. 57 Hillerslev 
  |-Christen Sørensen 84 
  |¨Karen Sørensdt 86 
  |-Ingeborg Sørensdt. 93 
*Søren Andersen nævnes tillige med sin bror Christen, som bror til † Maren Andersdt.~Søren Pedersen Borregård, Hundborg 
Ved folketælling 1787 Ll. Hillerslev. bor parret i gården med børnene 
Christen Sørensen  
Karen Sørensdt.  
desuden 1 tjenestepige Sidsel Jensdt. 22 år 
og Jørgen Jørgensen opholdende sig i gården, 25 år, tømrer og daglejer 
Ved folketælling 1801 var børnene Karen og Ingeborg hjemme. 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 47 
1802 skøde Søren Andersen Jensby, hk. 1.5.1.1., sælger P. Marcussen til Ullerupgård 
1811 skøde do, hk. 0.3.1.½ fra Christen Nielsen i Hillerslev. 
 
1811 skøde Christen Sørensen fra s in far Søren Andersen Jensby 
1815 skøde do, hk. 0.5.1.0., fra Christen Nielsen Tofts enke Anne Marie Jørgensdt. Toft. 
1843 skifteekstrakt efter Christen Sørensen Jensby, som sikkerhed for børns arv, folketælling - se ny matr. no 9)  
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adkomst for enken Inger Christensdt., gården hk. 1.0.1.2½ med hedelod og  parcel af Gasbjerggård ( en del frasælges) 
=Christen Sørensen Jensby 
~Karen Nielsdt.  HH1835/413 
e. Inger Christensdt. 
 
Eje ndom i Lille Hillerslev, ny matrikel no 8a 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 308 
 
1844 skøde Christen Jensen Myg, parcellen 8c i Hillerslev hk. 0.4.1.1.- sælger enken Inger Christensdt. ( efter Christen Sørensen Jensby) 
Folketælling Ll. Hillerslev 1845, et hus 
Christen Jensen Myg, 48 år, født i Vestervig, husmand og daglejer 
~Dorthe Kirstine Larsdt., 43 år, født i Øsløs 
|-Anne Kirstine Christensen, 12 år, født i sognet 
|-Jens Larsen Christensen, 10 år, do 
|-Johanne Marie Christensen, 7 år 
|-Johanne Christensen, 3 år 
|-Kristine Christensen 1 åt 
 
1845 skøde Niels Christian Thøgersen, samme parcel med bygning 
1846 skøde do, no 8c hk. 0.1.0.1½ af sælger Inger Christensdts gård 
 
1853 skøde Petr ianus Nielsen, no 8a,8c af Christen Sørensen Jensbys gård 0.5.1.2½ og andel i Ballerum kær, besætning mv. fra sin far. 
fol. 387, ( nyt register fol. 989) 
 
1857 skøde Godike Christian Pedersen, parceller 8a,8c hk. 0.5.1.2½ med bygninger og andel i Ballerum kær og aftægt til Niels Chris tian Thøgersen og hustru Maren   
 Andersdt. 
Folketælling, Hillerslev 1860, et hus 
Godike Christian Pedersen, 47 år, født i Vestervig, husmand 
Ãnne Elisabeth Jensdt., 37 år, født i Thisted Landsogn 
 
1861 skøde Christen Pedersen Boje, samme ejendom og aftægt ( Godike flytter til Skovsted) 
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1863 skøde Lars Nielsen no 8a, 8c, aftægten overtages- mageskifteskøde fra Christen Pedersen Bojer 
 
1865 skøde Jens Christian Pedersen, samme ejendom incl. andel i Ballerum kær,samt 4d Ll. Hillerslev hk. 0.1.01  som Jens Chr. Pedersen har med fra “Kjeltoft, Ll. Hillerslev) ( 
og solgt igen fol. 380 
 
1866 skøde Niels Nielsen, 8a,8c hk. 05.1.2½ 
Se matr. no 14 Ll. Hillerslev, folketælling 1880 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, et hus 
Niels Nielsen, 76 år, født i Hillerslev, husmand 
~Johanne Chrisensen, 66 år, født i Hillerslev 
 
Realregister 1946-1970 fol. 989: 8a 0.4.1.1., 8c 0.1.0.1½ Ll. Hillerslev  ( 8c og 8d  2¼ alb. solgt 1924 ) 
 
1894 skøde Parmo Carl Nielsen, samme ejendom, fra sin far m. aftægt til sælger og hustru Johanne Christensen 
 
1894 skøde Niels Christian Nielsen, samme ejendom - mageskifteskøde 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 8a- landbrug 
Niels Christian Nielsen, født 1849 i Hillerslev,  
Ãnne Kristine Nielsen, født 1858 i Hillerslev 
|-Johanne Nielsen, født 1888, ugift 
(folketælling 1890 - se matr. 14 
 
1925 skøde Johanne Nielsen, no 8a med bygning - fra sin far 
1942 adk. arvingerne efter Johanne Nielsen 
 
1942 skøde Petr ine Jensen, født Nielsen, 8a, arveudlægsskøde 
 
1959 adk. Martin Jensen, if lg. skif te 
 
Eje ndom i Lille Hillerslev, ny matrikel no 8b  
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Ejerliste, skøde og panteregister  1823-46, fol. 340 ( nyt register fol. 990) 
se også matr. 9b 
 
1847 skøde Mikkel Christian Jensen, parcel 8b, hk. 0.7.2.1¾, fra Christen Sørensen Jensbys enke Inger Christensdt. til s in søn 
1855 skøde do., en udstykket gårdparcel 8e St. Hillerslev, hk. 0.4.1.¾ - fra Peder Christensen Nørgård - se under matr. 8e St. Hillerslev 
1867 skøde do, 1f i Ll. Hillers lev. ½ skp., fra Christian Hansen 
se tillige matr. 9b 
Realregister 1846-1970 fol. 990, 8b m.fl. Ll.  Hillers lev 
1859 skøde Mikkel Christian Jensen, 9b, d,e,f,g, af Ll. Hillerslev.( 9b solgt- 9e,f,g overført til St. Hillers lev 8e, samme ejer) 
 
1894 skøde Andreas Larsen, 8b, 1f, 9d 0.0.1.1., med bygninger og lejekontrakt på del af 9g 
 
1913 skøde Peder Christian Andersen , samme ejendom og lejekontrakt 
 
1917 skøde Christian Theodor Jørgensen, samme  
 
1919 skøde Emil K. Pedersen, samme ejendom 
 
1920 skøde J. Breinholdt Høj, samme ejendom og lejek.  
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 - landbrug 
Jens Breinholdt Høj, født 1873 i Sennels, ankom 1920 fra Bjerget 
~Anna Javobine Høj, født 1880 i Sennels, 1920 fra Bjerget 
|-Søren Breinholdt Høj, født 1918 på Bjerget, 1920 derfra 
|-Ellen Marie Høj, født 91919 på Bjerget, derfra 1920 
 
1925 skøde Niels Dueholm Jensen, samme ejendom og leje                                                                                                                                                                                                          
 
1925 skøde Jens Jensen, samme ejendom og leje 
 
1926 skøde Thomas P. Bisgård 8b,9d, 1f  - fra fogedretten 
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1928 skøde Hjalmar Jensen, samme ejendom 
 
1930 skøde Villy G. Overgård 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Overgård, Villy Gunnar, landmand, Hillerslev St., født 6. juli 1904 i Krik, søn af landmand Anders Overgård. Gift med Helga Overgård, født Skårup 1. juni 1905 i Sperring, datter af 
landmand Jens Skårup. Gården er opført 1850 og Overgård overtog den 1930, der er 15 tdr. land opdyrket. Ejendomsskyld kr. 18000, grundskyld kr. 10000. Ved overtagelsen var der 
2 heste, 7 køer og 3 ungkvæg mod nu 2 heste, 7 køer, 5 ungkvæg og 30 svin. Overgård er uddannet landmand, har været på Rys linge Højskole 1923-24. Har stor interesse for biavl. 
ny tingbog 1957: blad 1f ( 8e 0.0.1.2., 8g 0.0.1.¼ frasolgt.) 
 
Lille Hillerslev, ny matrikel no 8c,8d 
Realregister 1946-1970 fol. 991 
1924 skøde Martin Jensen, 8c hk.0.1.0.1½, 8d hk. 0.4.0.2¼, fra Niels Christian Nielsen. Prædention til sælger og hustru Anne Kirstine Nielsen født Frøkjær (8f ¼ album solgt) 
1957 skøde Christen Nørgård Nielsen, 8c, 8d 
ny tingbog 1973 blad 8c (8h 0.3.3.1 solgt 1967) 
 
Lille Hillerslev matrikel no 8f  
Realregister 1846-1970 fol. 905, matr. 8f hk ¼ album 
1937 skøde Hillerslev Vandværk 
nyt blad 1975 
 
Lille. Hillerslev, gl. matr ikel no 4, hartkorn 3.1.2.2., ny matrikel no 9 
Kommissionsmatrikel 1661/62, ejer Albert Balzersen, hk. 5.2.2.2., bruger Inger Bertelsdt. 
matr ikel 1664, hartkorn 5.1.1.1., ejer Ørum, bruger Inger Bertelsdatter 
matr ikel 1688 no 4, hk. 3.1.2.2.,  ejer Ørum, bruger Niels Christensen 
matrikel 1688b, bruger Anders Pedersen 
matrikel 1688c, ejer Nørre Ullerupgård, bruger Niels Andersen 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, hk. 3.1.2.2., bruger Niels Andersen 
hartkornsspec if ikation 1778 no 4, hk. 3.1.2.1., ejer Ullerupgård, bruger Christen Andersen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 6, hk. 3.1.2.2., ejer Ullerupgård, bruger Lars Christensen 
gården solgt 1804 til Christen Nedergård til Momtoft hk 3.1.2.2., hovedparcellen sælges samme år til Christen Christensen Vandet, og 2 andre parceller 1821 til St. Hillerslev gl. 
matr. no 38 til Christen og Lars Pedersen Sårup  
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hartkornsspecif ikation 1820/39 gl. matrikels hartkorn 2.7.0.2 5/6, ny matrikel no 9 hartkorn 5.3.0.2., ejer Christen Christensen Vandet, nu Christen Jensby  
(=hovedparcellen af Lars Christensens gård)  
parcel no 1 af Lars Christensens gård hk 0.0.3½ og parcel no 2 hk 0.1.2.2/3  = ny matrikel no 10) 
 
matr.1664 Inger Bertelsdt.   Tingbog 1666¨-1667 
  enke efter Erik Andersen 
  |- Niels Eriksen i Kåstrup   do, 1667 afkald til moderen på arv e. far og mor, når hun dør 
  |- Anders Eriksen, Ll. Hill.   do      
 
1667  Niels Christensen, delefoged for Ørum St. Hillers lev  Tingbog 1667-1697 Inger Bertelsdrt. far C Jepsen Harbo 
  ~Maren Nielsdt.†~1688 
  ~Ingeborg Pedersdt. ~1690   
Tingbog 1667:Kontrakt med Inger Bertelsdt., der oplader gården mod aftægt,, Niels Mortensen i Ll, Hillerslev og Chris ten Ibsen i St. Hillerslev er vidner (sidstn. far til Niels 
Christensen  
Do. Christen Ibsen i St. Hillers lev får arveafkald fra sin stedsøn Niels Christensen i Ll. Hillerslev for fædrene arv. 
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 her, Søren Christensen i St. Hillers lev, og Peder Christensen i 
St. Hillers lev er brødre.  
Som delefoged var Niels Christensen selvsagt i retten mange gange , ikke altid helt sober. 1687 påklager herredsfogeden at Niels Christensen befindes at være fuld og han derfor 
ingen rolighed kunne have for hans buldren, råben og baken, skønt han ofte har bedt Niels Christensen give ham lyd og plads, så han ikke var nødsaget til aidømme Niels Christensen 
“hans 3 lod sølv”, har Niels Christensen dog ikke villet af lade, både af modvillighed og fuldskab, hvorfor Niels Christensensen nu bliver tildømt at betale 3 lod sølv, som han har 
straks at betale, før han videre i retten kan tilstedes og få sin rus udsovet. 
Tingbog 1696 nævnes Niels Christensen i en sag om hvad der betales i landgilde af Christen Ibsens gård i St. Hillers lev. Niels Christensen husker 40 år tilbage. 
 
matr.1688b Anders Pedersen 64 Ll. Hill  Tingbog 1692-99  far Peder Andersen, no5 
  ~Ane Olesdt. 65 
  |-Niels, her i gården 95 
  |-Maren~Peder Christensen i Oddersh. 92  1746.1/101 
  |-Peder Andersen Led, Brund 96  do 
  |-Ole Andersen i Vust 
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I en sag om Nørkjær, vidner Anders Pedersen 1696, han husker 14 år tilbage i tiden ang. kæret.   do 
 
matr.1688c Niels Andersen, † 1742 95 her U742.1/74 
  ~Anne Pedersdt. Oddershede 04 Hillerslev  U738.1/53,  far P.Chrsen Oddershede 
  |-Kirsten 30 
  |-Anders 32 
  |-Maren (kb=Anne) 38 
 
o.1742 Peder Christensen Kortegård 20 Kåstrup U1743.1/86 1735.1/33  far C.Thomsen Kortegård 
  ~Anne Pedersdt. Oddershede 04 Hillerslev    far P.Chrsen Oddershede 
  |-Peder  42 
 
1743  Niels Andersen af Ø. Vandet †1790 16 
  ~Anne Pedersdt. - se ovenfor 04 
 
U1771f..228 Anders Nielsen 32 her   hans stedfar opladt 
  ~Maren Sørensdt.  
 
U1775 f..260 Christen Andersen 39 Skovsted   Niels Andersen opladt far A Mikkelsen på Bak 
  ~Anne Nielsdt.  52  HH 1799 /402.  far Niels Jepsen af Balle 
  |-Anders Christensen 76 
  |-Niels Christensen 78 
  |-Søren Christensen 85 
Ved folketælling 1787, St. Hillerslev 27.fm. er Christen Andersen daglejer og bor i et hus med jord   
Christen Andersen 48 år  
~Anne Nielsdt. 35 år 
|-Anders Christensen 11 år  
|-Niels Christensen 9 år  
|-Søren Christensen 2 år 
Ved folketælling St. Hillerslev 1801, 61. fm. bor parret i huset, ingen børn hjemme  
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U1787 f.336 Lars Christensen Hvas 54 Sennels U1802.4/313  Christen Andersen far C Nielsen Hvas  
  ~Anne Jensdt. (1780 i Sennels) 58 Sennels U1802.4/309   far J Chrsen Spelter 
  |-Karen Marie 79 
  |-Jens 85 Hillerslev 
  |-Christen 87 
  |-Dorthe Marie 90 
  |-Jeppe 92 
  |-Inger Marie 99 
kom fra Sennels   
Ved folketælling 1787 bor parret i ejendommen, med 2 børn, Karen 6 år, Jens 3 år 
og en tjenestepige Anne Christensdt. 26 år 
Ved folketælling Ll. Hillerslev 1801, 6.fm bor ovennævnte familie i gården 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 53. (hvor Lars Christensen er nævnt blandt ejerne- dog uden skøde) 
 
1804 skøde Christen Nedergård til Momtoft, hk. 3.1.2.2., fra P. Marcussen (salg fol. 274) 
 
1804 skøde Christen Christensen Vandet, hovedparcellen, hk. 2.7.0.2 5/6- sælger Chr. Nedergård. 
Folketælling Ll. Hillerslev 1834, en gård 
Christen Christensen Vandet, 70 år gårdmand 
~Maren Pedersdt., 64 år 
|-Inger Christensdt., 34 år 
|-Maren Christensdt. 28 år 
Mikkel Christistian Vandet, 8 år, plejesøn 
Jens Ibsen, 51 år, tjenestefolk 
|-Niels Jensen Myg, 26 år, do. 
 
1839 skøde Christen Jensby, hk. 2.7.0.2 5/6- aftægt til Christen Christensen Vandet og hustru 
Bor her 1834? 
Folketælling, Ll. Hillerslev 1834, en gård 
Christen Sørensen Jensby, 49 år, gårdmand 
~Karen Nielsdt. 43 år 
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|-Anne Katrine Christensdt. 17 år 
|-Niels Christian Christensen, 15 år 
|-Søren Christensen, 12 år 
|-Karen Berggård Christensdt. 9 år 
Anders Pedersen Gasbjerg, 30 år, inderste og daglejer 
Ãnne Elisabeth Jensdt. 27 år 
1843 skifte efter Christen Sørensen Jensby, læst som sikkerhed for børn og adkomst for enken Inger Christensdt. 
  i gården hk. 2.7.0.2 5/6 ( fol. 98 overført parcel  0.7.2.1¾ nyt hk., forenet med forestående. ( ny matr. no 9 hk. 5.3.0.2. der senere sælges fol. 411,413,414 ) 
folketælling, Ll. Hillerslev 1845, en gård 
Inger Christensdt., 46 år, født i Kåstrup, enke, ejerinde af gården 
|-Karen Marie Christensdt., 5 år 
|-Christen Vandet Christensen, 4 år 
Christen Christensen Vandet, 81 år, født i Kåstrup 
~Maren Pedersdt. Hillerslev, 72, født i sognet, ejerindens forældre på aftægt. 
Mikkel Christian Jensen, en dattersøn 19 år, født i sognet 
Jens Pedersen, tjenestekarl, 21 år, født i Nors 
Anders Nielsen, tjenestedreng, 16 år, født i Tved sogn 
Christiane Jacobsdt., 30 år, født i Nors, tjenestepige 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 411 ( nyt reg. no 992) 
 
1859 skøde Peder Christian Pedersen, no 9a, hk. 3.1.2.1¼, besætning m.v., fra Inger Chris tensdt. - se tillige Nors reg. fol. 162 
(1859 sælger Inger Christensdt. parcellerne 9b,d,e,f,g, til Mikkel Chris tian Jensen, der sælger dem igen til forskellige) 
1868 skøde do., parceller no 7b 0.7.0.¼, 7d 0.0.1.1¾ - fra Peder Jensen, fol. 52 
1884 skøde do., 9b, hk. 1.1.2.1¾ med bygninger - fra Mikkel Christian Jensen, fol. 415 
Folketælling Hillerslev 1860 
Peder Christian Pedersen, 25 år, gårdmand 
~Karen Marie Christensen, 21 år, født her 
|-Christen Jensby Pedersen, 2 år 
|-Martine Pedersen, 1 år 
Inger Christensdt., 60 år, enke, født i Kåstrup, gårdmndens svigermor 
Christen Vandet Christensen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk 
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Jesper Madsen Jensby 26 år, født i Kåstrup, do 
Christen Houe Jensen 15 år, født i sognet, do 
Johanne Nielsen 16 år, født i Nors, do 
Folketælling 1880 Ll. Hillerslev, en gård 
Peder Christian Pedersen, 45 år, født i Sennels, gårdejer 
~Karen Marie Christensen 40 år, født i sognet 
|-Christian Edvard Pedersen, 14 år, født i sognet 
|-Dorthe Kanstrup Pedersen, 12 år 
|-Carl Pedersen, 9 år 
|-Otto Pedersen, 7 år 
|-Niels Christian Pedersen, 6 år 
|-Mikkel Christian Pedersen 3 år 
Maren Christensen, 20 år, født iHjardemål, tjenestepige 
Christen Vandet Christensen, 38 år, ugift, født i sognet, tjenestekarl 
Inger Christensen, 79 år, enke, født i Kåstrup, aftægtskone 
 
1888 skøde Christen Overgård Pedersen, fra Peder Christian Pedersens bo., hovedparcel 9a og 7b,7d,9b (9a i forening med 22a, Sdr. Nørby i Tved = hovedparcel)  
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Christian Overgård Pedersen, 38 år, født i Hillerslev 
~Kristine Marie Christensen, 38 år, født i Jerslev, Hjørring amt 
|-Bodil Overgård, 11 år, født i Sjørring 
Niels Peter Nielsen, 18 år, født i Hillerslev, tjenestekarl 
Mads Poulsen, 15 år, født i Hillerslev., tjenestedreng 
Laura Pedersen, 23 år, født i Nors, tjenestepige 
Realregister 1846-1970, 9a, 7b, 7d, 9bLl. Hillers lev,  
1893  do, fredlyser rundhøj “Tinghøj” på 9a 
1918 skøde do., 1’l Ll. Hillers lev 0.1.2.1¾, fra Jens Nørgård Christensen( se matr. 1’l særskilt 
 
1919 skøde Christen Oddershede Christensen Tange, 9a, 7b, 7d, 9b. - fra svigerfar (7d 0.0.1.1¾ frasælges) 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 - landbrug, matr. 9a 
Chr. Oddershede Tange, født 1890 i Hillerslev 
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~Kirstine Marie Tange, født 1895 i Hillerslev 
Karen Marie Overgård, født 1902 i Hillerslev, tyende 
Niels Hansen Nielsen, født 1902 i Hillerslev, tyende 
Aksel Vestergård, født 1906 i Thisted, derfra 1920, tyende 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Tange, Chr. Oddershede, gdr. Hillers lev, født 27 juli 1890 i Brund, søn af gdr. Chr. Tange, Brund. Gift med Kristine Tange, født Overgård, 3 december 1895 i Hillers lev, datter af 
gdr. Chr. Overgård, Hillerslev. Gårdens navn er “Overgårdsminde”, der har været i s lægtens eje siden 1888, ombygget 1929. Tange overtog gården 1918. Der er opdrket 52 tdr. land. 
Ejendomsskyld kr. 60000, grundskyld kr. 33600. Besætningen var ved overtagelsen 5 heste, 8 køer, 19 ungkvæg, 2 svin og 2 får, mod nu 10 heste, 16 køer, 35 ungkvæg og 100 svin. 
Tange er uddannet ved landbruget, er i bestyrelsen for mejeriet.  
1959 skøde Christian Overgård Tange, 7b, 9a 3.0.1.2¾, 9d, fra far.  
1961 skøde do., 6g hk 0.1.2.2., fra Tved Niels Hyldgård Christensen 
ny tingbog 1974, 9a Ll. Hillers lev 
 
Lille Hillerslev matrikel no 9b, 9d m. fl. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 414 ( nyt regis ter fol. 990) 
se også matr. 8b 
1859 skøde Mikkel Christian Jensen, 9b, hk. 1.1.2.1¾, 9d 0.0.1.1., 9e 0.0.0.2., 9f 0.0.0.2½, 9g 0.0.3.2¼ (9b frasolgt) 
Folketælling Hillerslev 1860, en gård 
Mikkel Christian Jensen 35 år, født i sognet, gårdmand 
~Kirsten Christensdt., 38 år. født i Rær 
|-Christen Mikkelsen, 9 år, født i sognet 
|-Inger Marie Mikkelsen, 8 år 
|-Christian Mikkelsen 3 år 
Niels Jensen Christensen, 18 år, født i Hunstrup, tjenestefolk 
Dorthe Marie Nielsen 19 år, født i Rær, tjenestepige 
1877 skifte  Mikkel Christian Jensens hustru Kirsten Christensen, læst som sikkerhed for børn 
  afkald fra Jørgen Sjælland for s in hustru Inger Marie Mikkelsens arv efter sin far Mikkel Christian Jensen 
Folketælling 1880, Ll. Hillerslev, en gård 
Mikkel Christian Jensen, 53 år, født i sognet, gårdejer 
~Berte Nielsen, 60 år, født i Hjardemål 
|-Hans Peter Mikkelsen, 17 år, født i sognet 
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Anne Katrine Andersen, 16 år, født i sognet, tjenestepige 
Christen Nielsen Sjælland, 44 år, ugift, født i sognet, daglejer 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Mikkel Christian Jensen, 63 år, født i Hillerslev 
~Maren Christensen, 31 år, født i Hjardemål                                                                                                                                                                                                                    
Madsine Madsen, 8 årfødt i Hjardemål, plejebarn 
Olle Nielsen, 13 år, født i Hillerslev, tjenestedreng 
se videre matr. 8b 
 
Lille Hillerslev, matr. 9c 
Ejerliste, skøde og panteregis ter 1823-46, fol. 414, nyt register fol. 994 
 
1859 skøde Peder Christian Christensen, no 9c, hk. 0.6.1.¼ - vedligeholdes med bygninger - sælger Inger Christensdt. fol. 53) 
Folketælling Ll. Hillerslev 1880, et hus 
Peder Christian Christensen, 59 år, født i Øsløs 
~Bodil Pedersen, 54 år, født i Skinnerup 
|-Dorthe Kirstine Pedersen, 21 år, født i sognet 
Realregister 1846-1979 fol. 994, 9c Ll. Hillerslev 
1895 adk. Bodil Pedersdt., enke efter Peder Christian Christensen 
 
1904 skøde Anders Christian (Jensen) Sunesen, samme ejendom 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890 
Anders Chr. Jensen, 30 år, født i Hillerslev, erhverv: landbrug 
~Dorthe Kirsine Pedersen, 31 år, født i Hillerslev ( født her i gården) 
|-Peder Chr. Andersen Sunesen, 9 år, født i Hillerslev 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921, matr. 9c 
Anders Chr. Jensen Sunesen, født 1859 i Hillerslev - landbrug 
~Dorthe Kristine Sunesen, født 1858 i Hillerslev 
 
1923 skøde Anders Christian Pedersen, samme ejendom - svigersøn -, aftægt til sælger og hustru Dorte Kristine, født Pedersen 
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Lille Hillerslev, ny matrikel no 9h 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 187 ( nyt register fol. 999) 
 
1866 skøde Peter Bülov Møller i Ll. Hillerslev, hk. 0.0.3.1¼ med bygning 
 
1870 skøde Anders Andersen, huset no 8h - mageskifteskøde fra Peter Bülov 
 
1872 skøde Anders Christian Jensen, samme ejendom 
 
1888 skøde Anders Christensen, no 9h 
1880, Ll. Hillerslev, et hus 
Anders Christensen, 56 år, ugift, født i Hundborg Husejer 
Else Justesen, 52 år, enke, født i Sjørring, husbestyrerinde 
Folketælling Ll.Hillerslev 1890: samme personer 
 
Realregister 1846-1970 fol. 999 
1891 skøde Christian Johan Pedersen, samme ejendom,  
ejendommen senere underlagt anden ejendom- 
 
Lille Hillerslev ny matrikel no 10 m.fl.  
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. matrikels hartkorn 0.0.3.1½, ny matrikel no 10 hartkorn 0.1.2.¼, ejer Christen Pedersen Sårup 
oprindelse se ny matrikel no 9 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46 fol. 274 (nyt reg. fol. 942) 
1821 skøde Christen og Lars Pedersen Sårups, Maren Christensdt. Nørgårds arvinger, hk. 0.2.1.2¼ 
1833 attest Peder Larsen Ørgård Sårup og Maren Christensdt. Nørgård ikke har efterladt sig andre arvinger end 2 sønner, Christen og Lars, begge myndige, deres adkomst 
 
1833 skøde Jens Bisgård og Peder Mikkelsen Knudsen Nørgård i Hillers lev, parcel no 2 af Lars Christensen gård 0.1.2. 2/3 -  
 
1833 adk Chr. Pedersen Sårup og Lars Pedersen Sårup, parcel no 1 af Lars Christensen gård hk. 0.0.3.1½ 
  Lars Pedersen Sårup overdrages dokument af 1821 til Chr. Pedersen Nørgård på andel i parcellerne no 1 og 2 af Lars Christensens gård. 
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1833 attest Christen og Lars Pedersen Sårup, parcel no 1 af Lars Christensen gård hk. 0.0.3.½  
Folketælling 1834, Ll. Hillerslev, en gård 
Christen Christensen Sarup, 60 år, Husmand 
Christence Jørgensdt., 58 år 
|-Peder Christensen Sarup, 23 år 
|-Maren Christensdt., 21 år 
|-Karen Marie Christensdt. 17 år 
|-Lars Christian Christensen, 15 år 
|-Johanne Christensdt., 11 år 
 
Folketælling Ll. Hillerslev 1845, et hus 
Christen Sårup, 71 pr, født i sognet, husmand, lever af sin jordlod 
~Christence Jørgensdt., 70 år, født i Rær 
|-Karen Marie Christensdt., 29 år, født i sognet, skrædderske 
|-Johanne Christensdt., 22 år, væversk e 
Peder Christian Andersen, 5 år, født i sognet, dattersøn 
Dorthe Margrethe Hansdt., 21 år, født i Vigsø, skrædderpige 
 dok Christen Pedersen Nørgård overdrages if lg. dok. 1821 andel i parceller 1 og 2 af Lars Christensen gård 
 
1847 skøde Niels Nielsen, 0.0.3.1½, ny hk. 0.1.2.¼ (solgt fol. 509, matr. 10) med videre ( tekst ødelagt) med aftægt - se her 1883 
1854 skøde do, husmand i Ll. Hillers lev, udstykket parcel 3b 0.5.2.¾ 
Folketælling Ll. Hillerslev 1860, en gård 
Niels Nielsen, 47 år, født i sognet 
~Johanne Christensdt., 37 år, født i sognet 
|-Niels Christian Nielsen, 11 år, født i sognet 
|-Dorthe Caroline Christine Nielsen 2 år 
Christence Jørgensdt., 84 år, enke, født i Rær, gårdmandens svigermor 
Nikoline Andersen 14 år, født i Thisted, plejebarn 
1867 skøde do, parc el no 2 af Ll. Hillers lev, hk 1¼ album- sælger Søren Tousgård Jensen 
  ( har pant i: huset no 10 Ll. Hill. 0.1.2.¼, no 26 i Kåstrup 0.2.2.2¼, 3b Ll. Hill. 0.5.2.¾ 
1875 skøde do, lod 5c Ll. Hillers lev. 0.1.2.2½, forenes med 3b ( sælges 1894 til Niels Christian Poulsen og 1910 til til matr. 3d)   
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Folketælling Ll. Hillerslev 1880, en gård 
Niels Nielsen, 66 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Johanne Christensen, 56 år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Nielsen, 17 år, født i Hillerslev 
|-Christen Sårup Nielsen, 15 år 
|-Parmo Carl Nielsen, 13 år 
|-Marie Kirstine Nielsen, 6 år 
se folketælling 1890 på matr.8a 
fol. 509: 
 
1883 skøde Niels Christian Nielsen, huset 10 hk. 0.1.2.¼, matr. no 12 ¾ alb., 3b  0.5.2.¾, 2c 0.1.2.¼, 2d 1¼ alb., ., 26 i Kåstrup 0.2.2.2¼- sælger, hans far Niels Nielsen 
Folketælling Ll. Hillerslev 1890, en gård 
Niels Christian Nielsen, 40 år, født i Hillerslev, gårdejer 
Ãnne Kristine Frøkjær, 31 år, født i Sennels 
|-Jens Nikolaj Nielsen, 3 år, født i Hillerslev 
|-Johanne Nielsen, 1 år, født i Hillerslev 
|-datter, under 1 år, født i Hillerslev  
se også matr. 8a Ll. Hillerslev 
se også matr. 2c 
Realregister 1846-1970 fol. 1000, matr. no 10,12,3b,2d,2c Ll. Hillerslev 
 
1894 skøde Parmo Carl Nielsen, samme ejendom, aftægt til sælger og hustru Johanne Christensen (hans forældre) 
 
1920 skøde Christen Smed Frandsen, no 12, 2d, 2c, 10, 3b med bygninger (3m 1½ alb. 3n 1½ alb. 10b¼ alb, 3o 1¾ alb. 3k 2 alb. frasolgt)  
fol. 1039: 
1920 skøde do., 7, og 26a Kås trup - samme sælger 
Folketælling Ll. Hillerslev, matr. no 10, 1921 
Christen Smed Frandsen, født 1891 i Hillers lev - landbrug 
~Johanne Frandsen, født 1895 i Hillerslev 
Parmo Carl Nielsen, født 1866 i Hillerslev, enke, tyende 
Anine Marie Nielsen, født 1907 i Hillerslev, tyende 
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Ingeborg Kristine Nielsen, født 1911 i Hillerslev, tyende 
1942 skøde do., 1s ½ alb., 2k 0.3.0.½, fra sognerådet  
1940 skøde do., 1d Kåstrup 0.0.1.0. fra Laura Pedersen (26a, 1d frasolgt 1965, 2k solgt 1967, 2d,2e,3b,10a solgt til 2c 1965) 
ny tingbog 1969 blad 1s 
 
Lille. Hillerslev, matrikel no 13 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 199 ( nyt register fol. 1003) 
 
1869 skøde Marcus Larsen Bonnerup, no 13, hartkorn ¾ album i Ll. Hillers lev, bebygget af køber. - sælger Thomas Dalgård, Kåstrup 
Realregister 1846-1970 fol. 1003, no 13 Ll. Hillerslev, 16m St. Hillers lev 
et hus på Ballerum, Hillerslev sogns folket. 1880 
Marcus Larsen Bonnerup, 50 år, født i Thisted, blikkenslager 
~Kirsten Marie Nielsen, 46 år, født i V. Vandet 
|-Peder Christian Bonnerup, 10 år, født i sognet 
|-Anton Carl Christian Bonnerup 6 år 
|-Christen Jensen Bonnerup, 2 år 
1892 skøde do., parcel 16m St. Hillerslev  0.0.3.1. fra Nikoline Marie Jensen 
Folketælling St. Hille rslev 1890, et hus 
Marcus Larsen Bonnerup, 60 år, født i Thisted landsogn 
~Kirstine Marie Nielsen, 57 år, født i V. Vandet 
|-Chr. Jensen Bonnerup, 12 år, født i Hillerslev 
 
1895 skøde Chr. Jensen Bonnerup, samme ejendom med bygninger med fri bolig til sælger og hustru Kirstine Marie Nielsen 
 
1906 skøde Lars Peter Eriksen, samme ejendom 
 
1915 skøde Chr. S. Hove, samme ejendom fra fogeden 
 
1922 skøde Christoffer Christensen matr. no 13 
 
1932 skøde Christian Nielsen Krogh, no 13 



Hillerslev sogn, Lille 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 

70 

 
1939 skøde Elias Jensen Dal, no 13 
 
1942 skøde P. Helleberg Jensen, no 13 
 
1942 skøde Lars Kanstrup Pedersen, no 13 
 
1946 skøde Martin Nielsen 
 
1949 skøde Andreas Krogh, no 13 fra fogeden 
 
Lille Hillerslev, ny matrikel no 15 - se også gl. matr. no 8 (ny matrikel no 7c) 
hartkornsekstrakt 1820/39 gl. matrikels hartkorn 1.1.2.1 2/3, ny matrikel no 15 hartkorn 1.5.1.1., ejere Christen Pedersen Nørgård, Peder Pedersen Nørgård og Peder Christensen, nu 
Peder Mikkelsen Nørgård, Jesper Pedersen Nørgård og Niels Pedersen Oddershede 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 246 ( nyt reg. fol. 942) 
 
1806 skøde Peder Oddershede, Peder Nørgård, Christen Nørgård, parcel fra Christen Kåstrups gård i Ll. Hillers lev hk. 1.1.2.1 2/3 ( fra fol. 52 matr. no 7) 
1830 attest, læst i forbindelse med de på fol. 193 anførte afkald, der godtgør Jesper Pedersen Nørgårds adkomst til 1/3 i ovennævnte 
1838 skifte † Peder Christensen Oddershede, læst som adkomst for Niels Pedersen Oddershede hans 1/3 
1806 tiender Christen Jensen i Brund til Peder Nørgård, Peder Oddershede i Kåstrup og Christen Pedersen Nørgård i Ll. Hillers lev, tiende til hk. 3.2.3.2. 
1836 do Jens Krog i Ll. Hillerslev tiende, til Peder Mikkelsen Christensen i Hillers lev, Jesper Nørgård i Kåstrup og enken efter Peder Oddershede, Dorthe Pedersdt. 
 
1854 skøde Peder Mikkelsen Christensen, parcellerne no 1-7 af Christen Kåstrups gård, fra Niels Pedersen Oddershede og Jesper Thomsen, sælgeres efter skifte 1838 og skøde 
1849 2/3 i parcellerne., hk. 1.1.2.1 2/3, ny matr. no 15 1.5.2.1.- se også matr. 3 
 
1879 skøde Peder Christian Pedersen, no 15 i Ll. Hillerslev, hk. 1.5.2.1., sælger Peder Mikkelsen Nørgård 
derefter se matr. no 3 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 17 
Ejerliste, realregister 1846-1970, fol. 1044 
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1942 skøde Frits Verner Enggård, hartkorn 1 album - fra Thisted Fjerritslev jernbane 
 
1942 skøde Ejnar Chr. Holm 
 
Lille Hillerslev, matrikel no 18 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1051 
1949 skøde Aage Grønkjær Nielsen, 1¼ album. - fra Thisted Fjerrets lev jernbane, eksproprierede arealer 
 
Diverse Huse i Lille Hillerslev (umatrikulerede m.v.) 
 
Et jordløst hus i Lille Hillerslev, 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, et hus bruges af Anders Mikkelsen 
hartkornsspecif ikation 1789, ejer Ullerupgård,  bruges af Karen Krog - , der ved folketælling 1787 bor hos sin søn Hans Jensen Krog, Ll. Hillerslev 
 
Anders Mikkelsen 1689 
~Anne Pedersdt. Overgård 1697 
se også Ll. Hillers lev gl. no 7, ny matr. no 1,( flytter til Sennels) 
 
U1760 f.163 Jens Hansen 09   Anders Mikkelsen har opladt 
  ~  Karen Nielsdt. Krog 25 st. Hill  U1773.1/1661737.1/58, far Niels Krog 
  |-Hans Jensen Krog 60 
 
et umatrikuleret hus i Hillerslev, tilkøbt godset 1785 
U1785 f.312 Mads Pedersen, landsoldat i Skovsted. m. fripas 
 
Lille Hillerslev, Hillerslev station 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Anders Christensen, født 1876 i Hillerslev - banevogter 
~Marie Christensen, født 1878 i Hillerslev 
|-Edel Christensen, født 1905 i Hillerslev 
|-Thomas Christensen, født 1907 i Hillerslev 
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|-Jens Christensen, født 1910 i Hillerslev 
|-Astrid Christensen, født 1911 i Hillerslev 
|-Henry Vhristensen, født 1918 i Hillerslev 
Elna Kjær, født 1901 i Hillerslev, tyende 
 
Lille Hillerslev - fattighus? 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Anne Marie Poulsen, enke, født 1869 , bestyrerinde 
|-Meta Sund Poulsen, født 1907  
Johanne Pedersen, enke, født 1845 , aldersrente 
Margrethe Christensen, enk e, født 1843 , aldersrente 
Jens Peter Strand, født 1860, ugift, fattiglem 
Christian Oddershede, født 1855, ugift, fattiglem 
Peder Lynge, født 1839, fattiglem 
~Anne Katrine Lynge, født 183 fattiglem 
Ernst Villumsen, født 1853, fattiglem 
~Elise Villumsen, født 1853 i Hillerslev, fattiglem 
Mette Clausen, født 1841 i Hillerslev, enke, aldersrente 
Jeppe Vestergård, født 1864 i Hillerslev, ugift, indsidder 
Jens Nikolaj Pedersen, født 1840 i Hillerslev, ugift, aldersrente 
 
 
Lille Hillerslev. Fårefolde 
Matr. 1664, hk. 1.0. 
gives årlig af Store og Lille Hillers lev bymænd  af hk. 1.0. - fårefolde 
 
Personer, nævnt som boende i Lille Hillerslev, ikke identif iceret med ejendomme 
 
1671  Peder Andersen på Bak  i Ll. Hillerslev   Tingbog 1671 
  ~Inger Christensdt. † 1671 
  |- Maren Pedersdt.~Niels Mortensen, Ll. Hillers lev 
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Tingbog 1671: Peder Andersen på Bak i Ll. Hillerslev får afkald fra Niels Mortensen i Ll. Hillerslev på hans hustru Maren Pedersdatters vegne for arv efter hendes sl. mor 
Inger Christensdt. og efter sin far Peder Andersen når han dør. 
 
Folketællinger, personer i Lille Hillerslev, ikke identificeret med ejendom. 
 
folketælling 1787 Ll. Hillerslev, 10. fm 
Hans Krog, 27 år, national soldat, husmand og daglejer 
~Ingeborg, 29 år 
|-Mette Hansdt., 3 år 
|-Karen Hansdt., 1 år 
og Karen Krog, mandens mor, 60 år enke. 
1792 får Hans Jensen Krog fæstebrev på ejendom i Kjelstrup. 
 
 
Folketælling Lille Hillerslev 1834, et hus 
Jens Christian Madsen, 56 år, husmand 
Ãnne Marie Elisabeth Veise, 56 år 
|-Jacob Jensen, 14 år 
 
folketælling 1860, et hus, Ll. Hillerslev 
Christence Larsdt., 46 år, enke, født i Hansted, husmandsenke, daglejer 
|-Lars Nielsen, 5 år, født i sognet 
1880, et hus, Ll. Hillerslev 
Christence Larsen, 65 år, enke, født i Hansted 
Ligeledes folketælling 1890 
 
folketælling 1860, et hus, Ll. Hillerslev 
Sidsel Marie Christensdt., 60 år gift, født i Skinnerup, fæstehusmands og tyendekvinde 
Maren Katrine Mikkelsdt., 26 år, gift, født i Sennels, inderste, tyendekvinde 
Peder Jensen, 4 år, født i Nors, plejebarn 
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folketælling 1880, Ll. Hillerslev, et hus 
Peder Eriksen, 80 år, født i Kåstrup, husejer 
~Anne Kirstine, 65 år, baptist, født i Korsø, Hjardemål 
Marie Christensen, 34 år, ugift, født i Hunstrup, pige 
 
folketælling 1880, Ll. Hillerslev, et hus 
Niels Christian Thomsen, 27 år, ugift, født i Tømmerby, urmager, indsidder 
ligeledes ved folketælling 1890 
 
folketælling 1890 Ll. Hillerslev, et hus 
Anne Marie Andersdt. Tilsted, 67 år, enke, født i Skinnerup, lærerenkepension 
|-Frederik Christian Christensen, 25 år, ugift, snedker 
( tidligere folketællinger - se under skolen i St. Hillerslev)  
 
folketælling 1921 Ll. Hillerslev 
Christian Skårup, født 1853 i Hillerslev, landbrug 
Ãnne Marie Skårup 
 
1921 Ll. Hillerslev, landbrug, matr. 6e? 
Lars Christian Jensen, født 1861 i Hillerslev, enke 
Elise Gregersen, født 1899 i Hillerslev, ugift, tyende 
 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921  
Dorthe Kristine Christensen, født 1840 i Hillerslev, enke 
Kirstine Christensen, født 1862 i Hillerslev, ugift, tyende 
 
Folketælling Ll. Hillerslev 1921 
Martin Mikkel Jensen, født 1892 i Hillerslev, arbjedsmand 
~Else Marie Jensen, født 1898 
|-Marius Stenstrup Jensen, født 1920 
 


