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Skovsted by, Hillerslev sogn 
 
Skovste d gl.no 1, hartkorn 5.7.3.2., ny matr. no 1 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 14.0., ejer Hendrich Lindenov, bruger Christen Simonsen 
matrikel 1664, hartkorn 14.0., ejer  Hendrich Lindenov, bruger Christen Simonsen 
DØV 1679, fordærvet af sandflugt, ejer Højris, hartkorn 14.0., nedsat til hartkorn 8.0., bruger Christen Christensen, tilforn Christen Simonsen 
matrikel 1688 no 1 , hartkorn 5.7.3.2., ejer Højris, bruger Christen Christensen 
matrikel 1688b no 1 hartkorn 5.7.3.2., ejer Ørum. bruger Christen Christensens enke 
1756 jordebog Nr. Ullerupgård, bruger Niels Andersen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård,  no 1 bruger Niels Andersen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 1, hartkorn 5.7.3.2., ejer Ullerupgård, bruger Christen Mikkelsen 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 8.2.1½, ny matrikel no 1, hartkorn 6.2.7.2½, ejer og bruger Christen Mikkelsen - nu Jeppe Larsens enke. 
 
matr. 1662 Christen Simonsen   Tingbog 1666-1672 
Tingbog 1668 fremlægger en dom af 3.3. ( en del er forsvundet eller ulæseligt) Der er foretaget udlæg for arv i hans bo for 68 s ldl. af arvingerne. Tils tede Mikkel Nielsen i 
Nedergård,  Bertel Nielsen sm. sted, og Christen Eriksen i Kåstrup på s in hustrus vegne ( = Maren Nielsdt. født o.1639 ) 1670 beretter vidner at de har slået hø og høstet korn, på den 
gård i Skovsted Christen Simonsen havde påboet. Samme år vedrørende noget korn, som 1669 blev ført fra Thisted til Skovsted, til den gårds jord, som  Peder Andersen i Thisted 
havde ladet pløje  og skal være den gård som Christen Simonsen s idst beboede. Christen Simonsen fremstod og beklagede sig, at han for Peder Andersens efterstræbelser, og fordi 
han havde stimpet ham hans ben, ikke kunne blive ved gården. Christen Bertelsen i Skovsted havde nu lejet avlingen til Christen Simonsens gård.  
Tingbog 1672, “Christen Simonsen før i Skovsted, nu i Hinding”. 
 
før1679 Christen Christensen † 1706 47 Skovsted  Tingbog 1681-1688  Far Christen Bertelsen 
  ~Else Christensdt.~1698 67 Kåstrup U1735.1/38 1751.2/163  Far Christen Eriksen 
  |-Peder Christensen i Oddershede 01  U1743.1/83 
  |-Maren Christensdt. 98 
  |-Jens Christensen Skovsted i Norge 99  U1751.2/163 
Tingbog 1683 blev Christen Christensen i Skovsted stævnet, af sin mor Maren Stephensdatter, sl. Christen Bertelsen i Skovsted, Peder Christensen i Kjelstrup, Anne Christensdt. 
i Skovsted hos Steffen Christensen. Der fremføres vidner på, at de var i sl. Chr. Bertelsens bo i Skovsted d. 10.6. 1680 og registrerede boet og at boets formue ikke kunne strække til 
gælden nærmere end 90 sldl. Det fremgår af tingbogen at Christen Christensen først havde en anden gård i fæste, sammen med sin bror Steffen ( se no 8), hvornår Christen får fæste 
på denne gård, er usikkert, de efterfølgende tingbogsoplysninger kunne tyde på det sker o. 1688. 1685 tiltales Chr. Christensen og hans bror Stefen Christensen for skænderi, 
beskyldning for tyveri, volddrift, stederingens forhindring m.m.- Christen og Steffen var kommet til præstens hus og havde sagt, at præstens folk havde tyvstjålet deres heste på en 
mark og forlangte de skulle føre hestene tilbage, hvor de havde taget dem. Præsten tilbød dem deres heste, men brødrene ville ikke tage imod dem Præsten spurgte dem, om de havde 
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bedre hjemmel på græsningen end ham og fremviste et hjemmelsbrev, udstedt af amtsskriveren 11.4 1685 til hr. Ole Nielsen på græsningen til Peder Andersens øde gård i Skovsted. 
Der blev derefter givet last og klage over brødrene for deres opførsel i præstegården. Det viste sig imidlertid at brødrene havde fæstet Peder Andersens gård  før d. 15 maj,  hvor 
præstens folk havde taget brødrenes heste i hus og tillige var begyndt at pløje og så i gårdens jord, men dette vidste præstens folk ikke. Den 16 maj havde brødrene deres heste i deres 
egen gård, og præsten havde flyttet sine heste bort fra gårdens jord. Christen og Steffen s lipper dog ikke for en undskyldning til præsten, for deres opførsel og de erklærer, at de ved 
ikke andet om hr. Ole, end hvad godt er. 
1688 13.3. tiltaler Christen Christensen s in bror Steffen og fremlægger 3 tingsvidner angående pløjning, gravning, usædvanlig vej, dige, ophøstning af korn, men Steffen mødte ikke. 
Den 20.3. er de dog blevet eninge om deres tvistigheder angående Peder Andersens gård, som de har i fæste og at Steffen skal yde erstatning til Christen for de ting han har gjort. Fra  
1689 nævnes Steffen Chris tensen “ i sin gård”, sagerne er mange, og tyder på han var en str idbar person. 
 
før 1713 Anders Iversen † 1756 78 
  ~Else Christensdt.~1712 se ovenfor 67 Kåstrup U1735.1/38 
  |-Niels Andersen, her i gården 15  U1751.2/163,1743.1/83 
  |-Christen Andersen, her i gården 13  
ps. kb. † Anders Iversens stedsøn Christen palsen i Skovsted, 23 år (Bertelsen?) 
 
før 1743 Christen Andersen, barnløs - ug 13 her U1743.1/83 
Ved skiftet : søn af Anders Iversen, der havde ophold i gården, tilstede Peder Christensen Oddershede, Anders Iversens stedsøn og hans egen søn Niels Andersen, der har fået fæste 
på gården. 
  
1743  Niels Andersen † 1790 15 her 
  ~Maren Sørensdt. Balle 25 Skovsted    S.Jensen Balle i no 11. 
  |-Anne~Peder Mogensen, her i gården 55 
  |-ChristenNielsen Nørgård i Sennels 48 
       ~Maren Christensdt. 
 
U1780 f.273 (Jens) Peder Mogensen Hillers lev, landsoldat 56 Hillers lev  Niels Andersen til s in svigersøn 
  ~Anne Nielsdt.  55 her 
  |-Anders 83 Sennels 
Parret bor 1783 i Sennels, men er ikke på Folketællinger der 1787 
 
U1782 f..289 Poul Andersen 30 Sennels  U1773.1/146                   Peder Mogensen opl        Far A.Pedersen Vandtrang 
  ~Anne Pedersdt.  32 Hov, Sennels HH1798                            far P.Andersen/Ellen Sørensdt. 



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

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

3 

  |-Else~Christen Mikkelsen, her i grd. 56 Sennels  
  |-Ellen 58 Sennels 
Parret boede først i et jordløst hus, under Bjerget i Hov, som han afstod 1774, derefter et hus hk. 0.4.0.2, ligeledes i Hov, som han havde til 1782, hvor han kom her til gården. 
Ved Folketællingen 1787  bor parret i gården med datteren Ellen Poulsdt. 
Desuden Else Poulsdatters datter Mette, 7 år gl., (døbt i Sennels 1780, faderen Christen Gregersen af Lundbæk gods.) 
og en tjenestedreng Niels Christensen 12 år 
Parret er ikke på folketælling 1801 i Skovsted 
 
U1788 f.357 Christen Mikkelsen 61 Hov, Sennels U1765.2/257,1789.4/14,1788.3/2 Poul Andersen Far M.Pedersen Led 
  ~Else Poulsdt. 56 Sennels    Far P Andersen 
      til s in svigersøn 
Ved folketælling 1801 bor parret  med 2 børn 
|-Peder 11 år 
|-Kirsten, 4 år 
Desuden konens datter Mette Christensdt*., 20 år, og  konens søster Ellen Poulsdt., 40 år, tjenestepige. 
* datteren Mette døbt i Sennels 1789, faderen Christen Gregersen af Lundbæk gods, Else Poulsdt. tjente hos Niels Hesseldal i Vigsø 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 79 
anm. : parcel af sælgers gård, hk.3 fjk. er solgt til Peder Thomsen, fol. 85** ( se nedenfor) 
1794 skøde Christen Mikkelsen, parcel af sælgeren Gregers Ludvigsens gård, hk. 2.0.1.¾.( fra gl. matrikel no 7)  
1802 skøde do, hk. 5.7.3.2.,( gården her) fra Poul Marcussen på Ullerupgård. ( 0.1.1.1¼ fra solgt ) 
se registret Vigsø fol. 250, hvor Christen Mikkelsen har part i en s luf. Hundborg fol. 103 hvor han ejer en parcel. 
 
1826 skøde Jeppe Larsen, sælgers gård hk. 5.7.3.2., en parcel hk 0.3.1.2., en parcel af Gregers Ludvigsens gård 2.0.1.¾, besætning med videre, aftægt til sælger 
Folketælling, Skovsted 1834, en gård 
Jeppe Larsen, 42 år, gårdmand  HH1835/360 
~Kirsten Christensdt. 39 år 
|-Lars Jeppesen, 6 år 
|-Else Jeppesdt. 7 år 
|-Anne Jeppesdt. 4 år 
|-Ellen Jeppesdt. 2 år 
Christen Mikkelsen, 73 år, konens far 
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1835 seperationsbevilling og forlig mellem Poul Pugdal og hustru Kirsten Christensdt. læst for at - tekst tabtgået. 
forts fol. 291: matr. no 1 i Skovsted 6.7.2.½ hvoraf solgt 6.0.3.2¾, rest 1c 0.5.3.¼, 1e 0.0.3.½, solgt fol. 425 
1835 skifte  Jeppe Larsen †, adkomst for enken Kirsten Christensdt., gården 5.7.3.2., jord 0.3.1.2., parcel af Gregers Ludvigsens grd. 0.0.1.¾, ialt 6.7.2.½ 
Folketælling, Skovsted 1845, en gård 
NielsJensen Dalgård, 50 år, født i Thisted, gårdmand 
~Kirsten Christensdt., 48 år, født her i sognet 
|-Lars Jepsen, 17 år, født i sognet - hendes søn 
|-Anne Jepsdt., 15 år, hendes dt. 
|-Ellen Jepsdt., 13 år - hendes dt. 
|-Peder Christian Jepsen - hendes søn 
Petrianus Nielsen, 20 år, født i sognet, tjenestefolk 
Margrethe Christensdt. 23 år, født i Kåstrup, do 
1847 attest: Poul Pugdals fraskilte kone Kirsten Christensdt.  ~Niels Jensen Dalgård 
1853 afkald Peder Christian Jepsen af Skovsted 
1859 attest Poul Jensen Pugdal har ægtet Jeppe Larsens enke Kirsten Christensdt., adkomst til gård no 1 i Skovsted 
1835, læst 1860, seperationsforlig med attest mellem ovenstående, Kirsten Christensdt.s adkomst. 
Ved folketælling, Skovsted 1860, en gård  
 Niels Jensen Dalgård og hustru med hendes børn Peder Christian, Anne og Lars Jeppesen, samt et plejebarn 
Jeppe Larsen Olesen, 11 år, født i sognet 
Niels Jensen Dalgård 
fol. 416: ( nyt register fol. 801) 
 
1866 skøde Peder Christian Jeppesen matr. no 1a hk. 4.5.0.1¼, 1b hk 0.5.3.2¾, 1f 0.5.1.¼ med besætning m.m. og aftægt til sælger Niels Jensen Dalgård og hustru  (1d frasolgt) 
1866 skøde do., no 12h i Kåstrup hk. 0.0.1.½ - fra Jens Peter Kirk 
Folketælling Skovsted 1880, en gård 
Peder Christian Jeppesen, 45 år, født i sognet, gårdejer 
~Hedvig Kirstine Jørgensen, 39 år, født i Sennels 
|-Niels Dalgård Jeppesen, 12 år, født i sognet 
|-Jørgen Jeppesen, 10 år 
|-Jeppe Larsen Jeppesen, 7 år 
|-Lars Christian Jeppesen 4 år 
|-Kirsten Marie Jeppesen, 15 år 
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|-Elvine Elsine Jeppesen, 14 år 
|-Mette Katrine Jeppesen, 13 år 
|-Anne Jeppesen, 11 år 
|-Hedvig Kirstine Jeppesen, 8 år 
|-Marianne Ringgård Jeppesen, 3 år 
|-Johanne Ringgård Jeppesen, u. 1 år 
Ved folketælling samme sted 1890 er børnene Kirsten Marie, Elvine Elsine, Anne,Marianne, Johanne hjemme 
desuden 
|-Jørgen Jeppesen, 19 år 
|-Christian Jeppesen, 14 år 
|-Anders Ringgård Jeppesen, 9 år 
|-Inger Kirstine Ringgård Jeppesen, 7 år 
Johanne Petrine Andreasen, 2 år gl. et plejebarn 
Christen Madsen, 20 år, født i sognet, tjnestekarl 
 
Realregister 1846-1970 fol. 801: matr. 1a 4.5.0.1 ¼ ( 1h, 0.1.0.1¾ solgt fol. 1139), 1b 0.5.3.2¾, 1f 0.5.1.½. se også 12h Kåstrup 
 
1912 skøde Jørgen, Lars Christian og Anders Ringgård Jeppesen, matr. no 1a,b,f., med aftægt til sælger, deres far. ( udsl. 1913 
 
1913 skøde Lars Christian Jeppesen,  s ine brødres andele 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 1a 
Lars Chr. Jeppesen, født 1875 i Hillerslev, ugift, gårdejer 
Jørgen Jespersen, født 1869 i Hillerslev, ugift, bror 
Elvine Jeppesen, født 1865 i Hillers lev, ugift, søster 
Maren Nielsen Frost, født 1893 i Nors, tyende 
Mary Frost, født 1913 i Nors, tyende 
Carl Olesen, født 1900 i Hillerslev, tyende 
Viggo Carl Larsen, født 1902 i Sennels, 1920 derfra, tyende 
1934, bemærkning: dødsboskifte 31.5.1934, tvangsauktion lyst 28.7.1934 
overført til realregister fol. 902: matr no 1a hk 4.3.3.2½ (1r ¼ alb. frasolgt),1b 0.5.3.2¾. 1f 0.6.1.½ 
 
1934 skøde Aksel Andersen, (Sennels) - fogedudlægsskøde 
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1936 skøde Christen Hvelplund 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Hvelplund, Christen, gdr. Skovsted, født 10. august 1904 i Thisted landsogn, søn af gdr. Christen Hvelplund. Gift med Mary Otilie Hvelplund, født Østergård 21. august 1916 i Hou, 
(Senels), datter af gdr. Jens Østergård, “Bjerregård”, Hou. Gårdens navn er “Dalgård”, den blev ombygget i 1913, og 1920 og i 1936 overtaget af Hvelplund. Der er opdyrket 70 tdr. 
land. Ejendomsskyld kr. 52400, grundskyld kr. 32400. Besætningen var ved overtagelsen 5 heste, 19 køer, 30 ungkvæg, 25 svin og 8 får, den er nu 7 heste, 22 køer, 40 ungkvæg og 
55 svin. Hvelplund er uddannet ved landbruget. Har været på Ladelund Landbrugsskole 1928-29 og Vestbirk Højskole 1924-25. Er formand for Hillerslev Andelsmejeri. 
Adresse 2003 Kjelstrupvej 37, ejer Knud E. Hvelplund, matr. 1a m.fl. 
 
Skovste d 1c, et hus 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 426 ( nyt register fol. 803) 
1860 skøde Anders Christian Nielsen, matr ikel no 1c, hartkorn 0.5.3.¼, fra Niels Jensen Dalgård ( 1e 0.3.0.½ solgt fol. 226) 
1860 skøde do., no 1d hk. 0.2.0.½, fra Peder Christian Jepsen 
 skifte Anne Jepsen, Anders Christian Nielsens hustru 
Folketælling, Skovsted 1880, et hus 
Anders Christian Nielsen, 45 år, født i Hunstrup, husejer 
~Anne Nielsen, 38 år, født i sognet 
|-Anton Andersen, 12 år født i sognet 
|-Jens Andersen, 8 år 
|-Niels Peder Andersen, 7 år 
|-Anders Christian Andersen, 5 år 
|-Marie Andersen 10 pr 
|-Nikoline Andersen, under 1 år 
Folketælling Skovsted 1890 
Anders Christian Nielsen, 55 år, født i Kløv, husmand 
Ãnne Nielsen, 48 år, født i Skovsted 
|-Mikkeline Andersen, 10 år, født i Skovsted 
|-Anne Marie Andersen, 7 år, født i Skovsted 
|-Anton Andersen, 5 år, født i Skovsted 
samme folketælling: 
Jens Peter Pedersen, 79 år, enke, født i Østrild, indsidder 
Ved folketælling 1921, bor Anne Nielsen som enke i matr. 7k - se der 
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Realregister1846-1970 fol. 803. 1c,1d m. fl. 
  
1894 skøde Niels Jensen Skytte, huset 1c hk 05.3.¼, 1d. hk 0.0.2.½ 
 
1899 skøde Anders Christian Stentoft, samme ejendom med bygninger 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 1d 
Anders Christian Stentoft, født 1862 i Sennels, 1865 derfra, husmand 
~Petrine Kristine Madsen, født 1867 i Nors,Tved, 1894 derfra 
|-Madsine Stentoft, født 1902 i Hillerslev 
   |-Aksel Stentoft, født 1917 i Hillerslev, dattersøn af Anders Stentoft. 
1937 skøde Dorthe Kirstine Pedersen, født Stentoft, hendes særeje på 1c,1d, + 31h ½ album 
 
1938 skøde Aksel Stentoft, 1c, 1 d + ½ af 31h 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Stentoft, Aksel, landmand, Skovsted, født 19. juni 1917 i Skovsted, søn af Hans Jensen. Gift med Jenny Stentoft, født Pedersen 9. februar 1921 i Rær, datter af landmand Jens 
Pedersen. Gården er ombygget 1939 og blev i 1937 overtaget af Stentoft. Der er opdyrket 12 tdr. land. Eejendomsskyld kr. 19000, grundskyld kr. 6000. Besætningen var ved 
overtagelsen 2 heste, 5 køer, 7 ungkvæg og 10 svin, mod nu 3 heste, 5 køer, 7 ungkvæg og 15 svin. Stentoft er uddannet ved landbruget 
1948 adkomst do, ½ af 31h, iflg. kendelse - nu hele 31h 
1966 skøde do., 6h 0.0.2.1., fra landbrugsmin.- jordfordeling 
1967 skøde do., 6e, fra landbrugsmin. 
1970 adkomst do., no 28 hk 0.0.3.1¼ - if lg. jordfordelingskendels  
(desuden nævnt i opstilling: 1961, Kanstrupgård 3e hk. 0.1.1.2. fra fol. 1075 og St. Hillerslev 22k hk. 0. ) 
 
Skovste d, et hus, matrikel no 1g 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 559 ( nyt register fol. 807) 
 
1888 skøde Jens Peter Andreasen. parcel , matr. 1g., hartkorn ¾ album - fra Peder Christian Jepsen 
Folketælling Skovsted 1890 
Jens Peter Andreasen, 27 år, født i Vannet?, grovsmed 
~Mette Katrine Jeppesen, 23 år, født i Hillerslev 
|-Jørgen Andreasen, 1 år, født i Hillerslev 
Jepe Larsen Jeppesen, 17 år, født i Hillerslev, smedelærling 
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Realregister 1946-1970, fol. 807  
1896 adk. Mette Katr ine Jeppesen, iflg. skifte, adkomst for enken. samme ejendom med bygninger 
 
1897 adk. Jens Gregersen, der er gift med Mette Katr ine Jeppesen, samme ejendom 
 
1897 skøde Jeppe Larsen Jepsen - hendes søn, samme ejendom 
 
1909 skøde Jens Christian Christensen, samme ejendom ( +1913 matr. 15a ) 
 
1916 skøde Jens Christian Andersen, no 1g og 15a ¾ alb  
1917 skøde do., 5c i Skovsted (uden hartkorn) fra Otto Nielsen 
1918 skøde do., 10h, 0.0.2.1¾, fra Valdemar Sørensen.  
1931 skøde do. 20a 1 album.- fra Lars Christian Larsen 
1941 skøde do.12c 1 album - fra Christian Peder Jensen ( 15a sælges, 5c,20a,12c udgår - 1g nu 2½ album 
 
1942 skøde Viggo Christensen 1g, 10h (10h frasælges) 
 
1949 skøde Marius Christensen, smedemester, no 1g , 1967 hk. ændret 1g 1¼ album 
1974 adkomst Elna Margrethe Christensen til 1g, iflg. skifteattest. 
 
Skovste d matrikel no 1i -  
Realregister 1846-1970 fol. 908, matr. 1i hartkornk ¼ album, 13c ½ album 
 
1941 skøde A/S Skovsted Forsamlingshus - fra Chr. Hvelplund 
1941 skøde do., 13c - fra Anders Jensby 
1946 skøde do. 1x hk. 0.0.1¾ - fra sognerådet 
nyt tingbogsblad 1971  
 
Skovste d matrikel no 1v 
Realregister 1846-1970, matr. 1v, hartkorn 2¾ album 
 
1946 skøde Chr. Enggård - fra sognerådet 
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1954 skøde kommunen 1v 
 
En gård i Skovsted gl.matrikel no 4 , ny matrikel no 2a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 9.2., ejer Joachim Irgins, bruger Christen Bertelsen 
matrikel 1664, hartkorn 9.2., ejer Joachim Irgins til Vestervig, bruger Christen Bertelsen 
DØV 1681:revisionsdom, Vestervigs gods udlagt kongelig majestæt: Christen Bertelsens enke og Steffen Christensen, 4 td. byg 
DØV 1683, Vestervig Klosters tjenere, kongelig majestæt udlagt, hartkorn 9.2., bruger Christen Bertelsens enke. 
matr ikel 1688 no 4, hartkorn 6.0.0.2.ejer Kongen, før hartkorn 9.2., bruger Steffen Christensen 
matrikel 1688b no 4, hartkorn 6.0.0.2., ejer ryttergods, bruger Steffen Christensen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 4, hartkorn 6.0.0.2., gl. hartkorn 92., bruger Steffen Christensen, før Christen Bertelsen. Solgt til Claus Caspergård 
matrikel 1688c, no 4, hk. 6.0.0.2., ejer Caspergård, bruger Niels Christensen Klit 
1762, gods tillagt Todbøl, der svarer contr ibution til amtsstuen: Skovsted no 4, hartkorn 6.0.0.2., bruger Niels Christensen Klit 
1768, Todbøl strøgods, no 4 i Skovsted, hartkorn 6.0.0.2., bruger Peder Nielsen Lund 
hartkornsspecif ikation 1789 no 7, hartkorn 6.0.0.2., ejer Todbøl, bruger Niels Kanstrup 
1792, Todbøl strøgods, frasolgt v. auktion, Skovsted, hartkorn 6.0.0.2., til Toft, bruger Niels Kanstrup 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 6.6.0.2¾, ny matrikel no 2, hartkorn 5.1.3.2., ejer og bruger Christen Larsen Dalgård 
 
matr. 1664  Christen Bertelsen † 1680 09  Tingbog 1680 ff      
  ~Maren Steffensdt.† 1692 21 
  |-Steffen Christensen, her i gården 55 

 |-Christen Christensen    47 
                ~ 1698 Else Christensdt.             farChr.Eriksen,Kåstrup 
  |-Peder Christensen i Kjelstrup Overg. 49 
        ~Ellen Torstensdt.  
  |-Maren Christensdt. ~Jens 49 
                   Mikkelsen i Skovsted 
  |-Else Christensdt. ~ 1712 Anders 67 
                   Iversen i Oddershede 
  |-Anne Christensdt.~Christen Nielsen  
                    Nørgård, Sennels 
  |- Bertel Christensen 
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Tingbog 1680, vedr. boet efter Christen Bertelsens †, hvor enken og børnene nævnes. Boets formue kunne ikke strække til gælden. 1687 stævnede sønnen Steffen, der havde 
overtaget fæstet, sine søskende, fordi han ikke kunne anerkende registreringen af 1680. Vidnerne fremfører at da Christen Bertelsen døde, var der 8 øghøvder, 4 køer og nogle stude 
og at boet nok skulle kunne strække til gælden. Steffen havde alene gjort sig gården nyttig. 
 
Før 1688 Steffen Christensen † 1718 55 her   omtalt under matr. no 1  Christen Bertelsen 
  ~Maren Jensdt. † 1691 51   Tingbog 1685-89 
  |-Christen Steffensen 86 
  |-Maren Steffensdt. 88 
  |-endnu en søn?   Tingbog 1689** 
  e.Maren Christensdt.† hos sin søn 66 Kåstrup  U1740.2/124 Tingbog 1698, født i Ovesens gård   = far C Eriksen 
  |-Christen Steffensen i Skovsted~ 02 
                  Maren Sørensdt. Sø 
  |-Maren Steffensdt.~Søren Balle, 98 
                                       Skovsted 
  |-Maren Steffensdt.† før 1740,~Niels 99 
                                        Christensen Klit, Skovsted  
** nævnt i tinbgbogen “Steffens 2 drenge” (en Peder Steffensen bliver ~ 1703 m. Else Christensdt. af Kjelstrup - hertil? 
Maren Jensdt. omtales 1689, hvor Steffen Christensen  af  Skovsted har stævnet Kirsten Christensdt. og dennes mand, rytteren Jens Skåning, som lå i kvarter hos Steffen, for 
skældsord og anden ulempe. Der førtes vidner på at Jens Skåning og hustru havde truet Steffen, skudt med bøsse og graseret sådan at Steffens 2 drenge var løbet om til naboen for 
livsfarens skyld. Rytterens 6 årige datter Anne Kirstine havde advaret Steffen om, at hendes far havde truet med at skyde Steffen. Der gik ild i huset, som dog blev s lukket at tililende 
naboer.Steffen og hans kone Maren Jensdt. var blevet jaget ud og dørene lukket, så ingen kunne komme ind. Så gik folk op på taget, som de brød op. Rytterens kone truede med at 
stikke øjnene ud på Steffen med en flintesten. Familien f lygtede til naboen  Jens Mikkelsen, men Steffen  blev overfaldet her af rytteren, men Jens Mikkelsens kone fik krogen af 
burdøren, så Steffen kom fra rytteren og hans kone over til Christen Christensen. Senere fik Steffen synet skaderne på sin gård, vinduer var slået ud og der var skudt med store hagl 
mod hans dør. Desuden nævnes Maren Jensdt. 1685, hvor Steffen Christensen stævner Jens Christensen Skyum i Thisted, for løn, Steffens kone Maren Jensdt. har tilgode hos Jens 
Skyum. Maren Jensdt. er desuden Jens Skyums søskendebarn. 
 
matr. 1688c Niels Christensen Klit 
  ~Maren Steffensdt. ( se ovenfor) 
 
før 1768 Peder Nielsen Lund 
 
hksp. 1789 Niels Jensen Kanstrup 41 
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  ~Maren Christensdt. 40 
folketælling Skovsted 1787, 7. fm. 
Niels Kanstrup, 46 år 
~Maren Christensdt., 47 år, begge i 1. ægteskab 
en tjk. Christian Benjaminsen, 23 år 
en tjd. Jens Andersen, 15 og 
en tjp. Benedikte Larsdt. 36 år 
Ved folketælling, Skovsted 1801 bor parret i gården med 4 tjenestefolk 
Poul Jørgensen 46 år ugift, Mathias Jensen 36 gevorben soldat, Sidsel Pedersdt. 22 år, Christen Sørensen 12 år 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 78 
1799 skøde Niels Jensen Kanstrup, hk. 6.0.0.2., sælger Cancell. Toft på Ullerupgård (solgt til Johan Christian Pedersen 0.3.1.0., fol. 80) 
1799 skøde do., hk. 1.1.1.3/8, som er det ½ af parcellen no 2 af Gregers Ludvigsens gård 
 
1808 skøde Christen Larsen Dalgård, hk. 6.6.0.2 3/8, med ind- og udbo. aftægt til sælgeren Maren Christensdt. Sø, Niels Kanstrups enke. 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Christen Larsen Dalgård 35 år, gårdmand 
~Else Christensdt. 64 år 
|-Niels Christensen 23 år 
|- Christen Kortegård Christensen 26 år 
~Magdalene Marie Pedersdt. 29 år 
   |-Lars Dalgård Christensen 1 år 
folketælling 1845, Skovsted, en gård 
Christen Larsen Dahlgård, 66 år, født i sognet, gårdmand 
~Else Christensdt., 74 år, født i sognet 
|-Christen Kortegård Christensen, 37 år, tjener faderen 
~Magdalene Marie Pedersdt., 40 år, født i Tved 
|-Lars Dahlgård Christensen 12 år  (v. folket. 1860, Lars og Christen Kortegård Christensen = forpagter af en gård i Skovste) 
|-Peder Christian Christensen, 10 år 
|-Christen Kortegård Christensen, 9 år 
|-Anders Christian Christensen, 7 år 
|-Christian Christensen, 5 år 
|-Elise Amalie Christensen 3 år 
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|-Marie Christensen, 2 år 
Peder Christian Pedersen, 19 år, født i sognet, tjenestefolk 
 Karen Pedersdt., 30 år, ugift, født i Tved. tjenestefolk 
 
1848 skøde Christen Kortegård Christensen, gården, gl. hk 6.6.0.2 3/8, nye hk. 5.1.3.2. ny matr-.no 2., aftægt til sælgeren Christen Larsen Dalgård og søster. ( en del hartkorn 
frasælges.) 
folketælling 1860, Skovsted 
Christen Christensen Kortegård, 52 år, født i sognet, gårdmand 
~Magdalene Marie Pedersdt., 55 år, født i Tved 
|-Christian Christensen, 20 år 
|-Else Amalie Christensen 18 år 
|-Marie Christensen 17 år 
|-Jens Nørgård Christensen 13 år 
|-Niels Kanstrup Christensen 12 år 
|-Else Christensdt. Kortegård, enke, gårdmandens mor 
Skøde og panteregister fol. 337, matrikel no 2a Skovsted, hk. 2.4.2.½ ( nyt register fol. 808 - fra fol. 78: 
 
1872 skøde Christen Christensen Kortegård på gården 2a i Skovsted, hk. 2.4.2.½ med ydelser til sælger Christen Kortegård Christensen og hustru Magdalene Marie Pedersdt. 
1876 skøde do., lod no 7o i Kåstrup 1 album. fra Jens Peter M. Kirk 
 
1876 skøde Jens Nørgård Christensen på gården 2a i Skovsted og 7o i Kåstrup med betingelse om ydelser, til bl. a. Magdalene Marie Pedersdt., Christian Christensensen 
Kortegårds hustru 
Folketælling Skovsted 1880, en gård 
Jens Nørgård Christensen, 32 år, født i sognet, gårdejer 
~Ãntine Jensen, 22 år, født i Hundborg 
|-Magdelene Marie Nørgård, 2 år, født i sognet 
|-Amalie Nørgård, 1 år 
Christen Larsen Nielsen, 21 år, født i Sennels, tjenestefolk 
Line Larsen, 19 år, født i sognet, tjenestefolk 
Magdelene Marie Pedersdt., 74 år, enke, født i Tved, husmor 
|-Christen Kortegård Christensen, 43 år, ugift, født i sognet 
Folketælling Skovsted 1890, en gård 
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Jens Nørgård Christensen, 42 år, født i Hillerslev, gårdejer 
Ãntine Christensen, 33 år, født i Hundborg 
|-Christen Kortegård Nørgård, 9 år, født i Hillerslev 
|-Jens Østergård Nørgård, 6 år, født i Hillerslev 
Marie Magdalene Christensen, 84 år, enke, født i Tved, aftægt 
|-Christen Kortegård Christensen, 53 år, ugift, født i Hillerslev, syg, ophold hos sin mor 
Realregister 1846-1970 fol. 808, hk 2.4.2.½ (frasælges 2i hk 2 album) 
 
1891 skøde Otto Nielsen, kommissær og B. Vestergård, sagfører - samme ejendom 
1893 skøde B.  Vestergård, Otto Madsens andel 
 
1897 skøde Peder Andreas Thomsen Vestergård, samme ejendom 
 
1909 skøde Niels Nielsen Nørgård, samme ejendom 
 
1912 skøde Magnus Magnussen - mageskifteskøde 
1919 skøde do., no 9i ¼ album, 11c i Skovsted-fra Otto Nielsen ( 11c overføres til realreg. fol. 900, 21 2alb. frasælger 1919)) 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 2a 
Magnus Magnussen, født 1877 i Nøvling, 1907 fra Nors, landmand 
~Kristine Magnussen, født 1873 i Tved, 1912 derfra 
Bertel Chr. Pedersen, født 1904 i Tvd, 1919 derfra, tyende 
 
1933 skøde Peder Boesen Bonnerup, no 2a, 9i 
1945 skøde do, no 11c u/hk - fra Otto Nielsen 
1947 skøde do., 9m, hk. 0.1.1.¾ - fra Trier Holst (2o hk 0.2.1¼ frasolgt 1956) 
 
Gård i Skovsted, matrikel no 2b 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 154 ( nyt register fol. 809) 
 
1867 skøde Christen Jepsen, matr. no 2b i Skovsted, hartkorn 1.7.0.2¼ fra Christen Kortegård Christensen 
1871 skøde do., lodden 9v i Kåstrup, ¾ album, fra Christen Jørgensen 
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1878 skøde Mads Larsen, no 2b i Skovsted og 2v i Kåstrup, mageskifteskøde fra Chris ten Jepsen 
1880 skøde do, no 1b af Oddershedegård, hk. 1.0.2., fra Niels Eriksen (frasælges igen) 
Folketælling, Skovsted 1880, en gård 
Mads Larsen, 56 år, født i Ejsing, Ringkøbing amt 
~Anne Katrine Christensen, 41 år, født i Skjoldborg 
|-Gregers Kirk Madsen, 16 år, født i Hundborg 
|-Christen Madsen, 10 år, født i Hundborg 
|-Jacob Kirk Madsen, 16 år, født i Hundborg, i skræderlære i Hundborg 
Anders Nielsen Dalgård, 61 år, ugift, født i sognet, forsørges af fattigvæsen 
Folketælling Skovsted 1890, en gård 
Mads Larsen, 66 år, født i Ejsing, gårdejer 
Ãnne Katrine Larsen, 56 år, født i Skjoldborg 
|-Christen Madsen, 20 år, ugift, født i Hundborg 
Realregister 1846-1970, fol. 809, 
  
1893 skøde Christen Madsen, fra sin far, gården 2b i Skovsted med rettigheder i de udskiftede fælles lodder og aftægt til sæger og hustru Anne Katrine Christensen 
 
1894 skøde Thomas Klit Hansen, samme ejendom ( 1916 frasolgt 2g 0.0.2.¾) 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 2b 
Thomas Klit Hansen, født 1858 i Nors, derfra 1861, landbruger                 ( se Skovsted 9a) 
~Katrine Hansen, født 1861 i Hillerslev 
|-Carl Skårup Hansen, født 1901 i Hillerslev 
|-Ane Marie Hansen, født 1898 i Hillerslev 
1930 adkomst Katr ine Hansen, født Christensen Krog, skifte som adkomst for enken til 2b 
0verført til fol. 901: 
 
1934 skøde Christen Krogh, no 2b i Skovsted hk 1.6.2.2.  (2,l hk. 0.0.2.0. frasolgt) 
1944 skøde do., no 1k i Skovsted, hk. 1¾ album 
1972, ny blad 1k. 
 
Skovste d, matrikel no 2d, et hus 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 199 



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

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

15 

 
1857 skøde Jens Christian Jespersen, parcel, matr. 2d, hartkorn 0.2.0.1. - sælger Christen Kortegård Christensen 
Folketælling Skovsted 1860, et hus 
Jens Christian Jespersen, 38 år, født i Østrild, pottemager 
~Maren Andersdt., 41 år, født i Vesløs 
|-Peder Christian Jensen 7 år, født i Vesløs 
|-Birgitte Katrine Jensen, 4 år, født i Vesløs 
 
1867 skøde Anders Jacobsen Plovman, samme parcel 
 
1869 skøde Christen Kortegård Christensen, samme parcel med bygning - se også matr. 2a 
1877 adkomst Magdalene Marie Pedersdt. 2d, if lg. skifteattest, enke efter Christen Kortegård 
fol. 478 , fortsat fra fol. 78( nyt register fol. 810) 
1877 adkomst Magdalene Marie Pedersdt., 2c, 0.2.3.1½, skifteatt. efter Chris ten Kortegård  
Realregister 1846-1970 fol. 810/811, no 2d 0.2.0.1. (2f ¾ frasolgt1903  og 2c i Skovste (frasoslgt 1894 
 
1877 skøde Anders Christian Kortegård, huset 2 d , parcel 2c 
Folketælling, Skovsted 1880, et hus 
Anders Christian Christensen, 41 år, født i sognet, lever af sin jordlod 
~Kristiane Pedersen, 23 år, født i sognet 
|-Kristine Christensen, 1 år, født i sognet 
Anne Marie Olesen, 20 år, født i Hunstrup, tjenestepige 
Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Anders Christian Christensen, 51 år, født i Hillerslev, Husejer 
~Kristiane Pedersen, 33 år, født i Hillerslev 
|-Kristine Christensen, 11 år, født i Hillerslev 
|-Peder Christian Christensen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Johannes Christensen, 7 år, født i Hillerslev 
|-Christian Peter Christensen, 6 år, født i Hillerslev 
|-Ludvig Martin Christensen, 1 år, født i Hillerslev 
 
1894 skøde Christen Sejerskilde Nielsen, huset 2d 
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1897 adkomst Anne Pedersen, enke efter Christen Sejerskilde Nielsen, if lg. skifte 
1897 skøde Maren Kirstine Nielsen, samme ejendom - fra sin mor, der skal have aftægt 
 
1902 attest Jens Andersen viet til Maren Kirstine Nielsen, hans adkomst 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 2c 
Jens Vestergård, født 1871 i Skovsted, landbruger 
~Maren Vestergård, født 1873 i Hillerslev 
|-Arthur Vestergård, født 1900 i Skovsted, malersvend 
|-Svend Peter Vestergård, født 1908 i Skovsted 
|-Andrea Marie Vestergård, født 1912 i Skovsted 
Dagny Vestergård, født 1915 i Skovsted 
1933 navneændring Jens Vestergård ( før Jens Andersen) 
 
1933 skøde Jens Peter Jensen, kaldet Hede, no 2d 
 
1934 skøde Jørgen Jeppesen 
 
1941 adkomst Carl Olesen, iflg. skifteattest. 
1962 udgør 2d hk 0.2.1.1¼, 2p 2¼ frasoslgt, 1965: 0.2.0.1.  
 
Huset, matrikel no 2e i Skovsted, et hus 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 256b 
 
1857 skøde Jens Christensen Kåstrup, en parcel matr. 2e hartkorn 0.1.0.2¼, sælger Christen Kortegård Christensen. (fra fol. 78) 
Folketælling Skovsted 1834, et hus        bemærk at Jens Kåstrup ikke har skøde på dette hus før 1857, og bor måske andet sted 
Jens Christensen Kåstrup 45 år, husmand 
~Sidsel Jensdt. 37 år 
|-Christen Jensen 13 år 
|-Jens Jensen 9 år 
 samme familie, 1845: 
Jens Christensen, 55 år, født i sognet, daglejer 
~Sidsel Jensdt., 49 år, født i Sennels 
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|-Maren Jensen, 11 år, født i sognet 
|-Anne Jensen, 8 år 
folketælling 1860, Skovsted, et hus: 
Jens Christensen Kåstrup, 73 år, enkemand, husmand 
|-Maren Jensdt., 26 år, ugift 
 
1860 skøde Niels Christensen, samme ejendom  
 
1862 skøde Peder Andersen Murmester. huset 2e i Skovsted, hk. 0.1.0.2¼ 
 
1865 købek Anders Christian Pedersen Nørgård, samme ejendom “ Christen Verstergårds hus” 
Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Anders Christian Nørgård, 52 år, født i sognet 
~Johanne Jensen, 44 år, født i Østrild 
|-Dorthe Andersen 13 år, født i sognet 
|-Kristine Andersen 10 pr 
|-Else Marie Andersen, 3 år 
|- Tine Jensine Andersen, u. 1 år 
Folketælling Skovsted 1890 
Anders Christen Nørgård, 62 år, født i Hillerslev, husmand 
~Johanne Jensen, 54 år, født i Østerild 
|-Tine Jensen Nørgård, 10 år, født i Hillerslev 
samme folketælling: 
Peder Christian Andersen, 70 år,født i Hillerslev ugift, murerarbejdsmand 
Realregister 1846-1970 fol. 812, 2e i Skovsted, 
 
1901 skøde Dusenius Andersen Nørgård, samme ejendom + 20a 1 album , fra s in far med aftægt til sælger og hustru Anne Johanne Jensen ( aftægt slettet 1915) 
 
1912 skøde Christen Christensen Krog, samme ejendom - sælger: fr i beboelse ( udslettet 1922) 
 
1914 skøde Martin Andreas Jepsen Skyt, samme ejendom 
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1918 skøde Niels Jørgen Pedersen, 2e, 2k 1 ¼ album (solgt 1927) 6 h 0.0.2.¼, 20a , med bygninger 
1918 skøde do., 10g i Skovsted, fra Niels Christian Sørensen Balle.( se matr. 8b) 
( overørt til realreg. fol. 910:) 
 
1941 skøde Jens Nørgård Pedersen, Skovsted  ( se også matr. 8b) 2e, 6h, 8b 0.1.1.¾, 9g 2è album, 10g i Skovsted,  
1947 skøde do., 10d 1¾ album, 13e ¾  album - fra Niels Jørgen Pedersen 
1955 skøde do., 2i 2 album ( ændret 1957: 0.0.1.2¼) 6i 0.0.2.1¾ ( ændret 1974) 10f 1½ album ( udg. af matr iklen 1962)  fra Emil  Sejerskilde Nielsen 
(matr. 6h indlægges 1962 under 2e 
 
Skovste d matr. 2’l 
Realregister 1846-1970 fol. 909 matrikel no 2’l h<rtkorn 0.0.2.0. 
1944 skøde Anders Madsen 2’l - fra Jens Sunesen 
1947 adk Magda Pouline Madsen, enken if lg. skifte 
 
1947 skøde Carl Chr. Nørgård 
1974 nyt tingbogsblad. 
 
Skovste d, matrikel no 2m 
Realregister 1846-1970 fol. 915, matrikel 2m, hartkorn 1¼ album/ 2.280m² 
 
1949 skøde A. M. Nielsen, købmand, 2m 
 
1949 skøde R. Friis Johansen, bagermester 
 
1952 skøde Christen Christoffersen,vognmand 
 
1961 skøde Ejvind Christoffersen, søn - arveskøde 
 
En gård i Skovsted, gl.matrikel no 2 , ny matrikel no no 3 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 8.4., ejer Anne Ahrenfeldt, bruger Jens Bertelsen 
matrikel 1664, hartkorn 8.4. ->4.0., ejer Anne Ahrenfeldt til Ullerupgård, bruger Jens Bertelsen  
Amtet, afkortning 1680: en ødegård Jens Bertelsen, forrige ejer Karen Dyre, ny ejer Peder Bendixen, hartkorn 8.4., nu 4.0. 
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matr ikel 1688 no 2, hartkorn 5.2.0.1., ejer Peder Bendix, før hartkorn 4.0., Jens Bertelsens øde, som Peder Henriksen Møller bruger 
matrikel 1688b no 2, hartkorn 5.2.0.1., ejer Peder Bendixen - Jens Bertelsens øde, nu Niels Jensen, Peder Henriksen Møller havde i brug 
matrikel 1688c no 2, hartkorn 5.2.0.1., ejer Nr. Ullerupgård, bruger Jens Christoffersen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 10, hartkorn 5.2.0.1., selvejer Anders Jensen  
hartkornsekstrakt 1820/39 hartkorn 5.2.0.1., ny matrikel no 3 hartkorn 6.0.1.½, ejer og bruger Jens Andersen 
 
matr.1664 Jens Bertelsen 
 
matr.1688 øde, bruges af Peder Henriksen Møller  
 
matr.1688b øde, bruges af Niels Jensen og Peder Henriksen Møller 
 
matr.1688c Jens Christoffersen †1784 95 Hundborg    far C Christensen 
  ~Maren Nielsdt.† 1779 96 Skovsted    far Niels Justsen 
  |-Anders Jensen, her i gården  
  |-Niels Jensen Skovsted i Grisshauge, Klim 
  flere? 
 
1770 skøde Anders Jensen † 1800 54 HH1801/850 
  ~Inger Jensdt. Munk  47 Brund HH1811/135 U1751./114  far Jens Nielsen Munk 
  |-Jens Andersen 79 
  |-Maren Andersdt 74 
         ~Christen Christensen, Hillerslev 
  |-Karen Andersdt. 77 
  |-Jens Christian Andersen, Hillers lev 80 
  |-Else Andersdt. 90 
Anders Jensen skal have købt gården 1771 af sin bror Niels Jensen Skovsted i Grishauge, Klim, der havde købt gården v. auktion 1757  
folketælling Skovsted 1787 1. fm 
Anders Jensen, 53 år, bonde og gårdbeboer 
~Inger Jensdt., 40 år 
|-Jens Anersen 13 år 
|-Maren Andersdt., 11 år 
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|-Karen Andersdt., 9 år 
|-Jens Christian Andersen, 7 år 
|-Else Andersdt., 1 år 
herudover 3 tjenestefolk 
Jens Sørensen, 30 år 
Maren Jensdt., 30 år 
Ved folketælling Skovsted 1801 1. fm. er de 5 børn hjemme, desuden 
en tjenestekarl Niels Jensen 27 år, soldat. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 73 ( nyt register fol. 813) 
1770 skøde Anders Jensen, hk. 5.2.0.1.- fra Niels Jensen Skovsted i Grishauge, Klim 
1804 skøde Anders Jensens enke, tiendeskøde fra  Irup 
 
1812 skifte Jens Andersen er overladt hk. 5.2.0.1., med ind- og udbo, efter sine forældre Anders Jensen og Inger Jensdt. Munk 
1819 afkald fra Christen Christensen af Hillers lev til sin svoger Jens Andersen i Skovsted for hustruen Karen Andersdr., arv efter forældre 
1822 afkald fra Jens Christian Andersen, Hillerslev til sin bror Jens Andersen, arv efter forældre 
Folketælling, Skovsted 1834, en gård 
Jens Andersen, 56 år, gårdmand 
~Karen Marie Thomasdt., 41 år 
|-Anders Jensen, 14 år 
|-Thomas Jensen 12 år 
|-Niels Jensen, 9 år 
|-Jørgen Jensen, 7 år 
|-Peder Jensen 7 år 
|-Peder Jensen 6 år 
Peder Nielsen, 20 år, tjenestefolk 
Maren Katrine Jensdt., 18 år, do 
Jens Nielsen Hauge, 29 år, murermester 
folketælling, Skovsted 1845, 2. fm. en gård 
Jens Andersen, 67 år, født her, gårdmand 
~Karen Marie Thomasdt., 52 år, født i Kåstrup 
|-Anders Jensen, 26 år, født her 
|-Thomas Jensen, 24 år, født her 
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|-Niels Jensen, 21 år, do 
|-Peter Jensen, 17 år, do 
|-Inger Marie Jensdt., 10 år, do 
Ane Marie Andersdt., 35 år, født i sognet, tjenestepige 
1854 bevilling til Jens Andersens enke, uskiftet bo, ny matr. no 3, hk. 6.1.0.½ 
 
1856 skøde Anders Jensen, no 3a, hk. 2.5.2.1¼, fra sin mor (3e solgt fol. 68 0.2.2.2¼ 
folketælling Skovsted 1860 
Anders Jensen, 41 år, født i sognet, gårdmand 
~Kristiane Thomasdt., 28 år, født i sognet 
Karen Marie Thomasdt., 67 år, enke, født i Kåstrup, gårdmandens mor. 
Anne Sø Gregersen, 16 år, tjenestepige 
Villads Christian Christensen, 20 år, født i Nors, tjenestekarl. 
fol. 420, fortsat fra fol. 73, nyt register fol. 813 
1860 skøde Anders Jensen no 4h i Kåstrup 2½ album - kommer fra Skinnerup, Svend Boyer 
Folketælling, Skovsted 1880, en gård 
Anders Jensen, 61 år, født i sognet, gårdejer 
~Kristiane Thomsen, 47 år, født i sognet 
|-Jens Andersen, 13 år, født i sognet 
Jensine Andersen, 24 år, født i sognet, tjenestepige 
Christian Lauridsen, 33 år, ugift,  i pleje, forsørges af fattigvæsnet 
Realregister 1846-1970, fol. 813, 3a, 2c i Skovsted 
1894 skøde Anders Jensen, parcel no 2c i Skovsted hk. 0.2.3.1½ - fra Anders Christian Kortegård 
Folketælling Skovsted 1890, en grd 
Anders Jensen, 70 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Kristiane Jensen, 57 år, født i Hillerslev 
|-Jens Andersen, 23 år, født i Hillerslev 
Marianne Thomsen, 20 år, født i Tved, tjenestepige 
Christian Lavridsen, 43 år ugiftm tjenestetyende under fattigforsørgelse 
 
1900 skøde Jens Andersen, s in fars gård 3a og 2c, aftægt til sælger og hustru Christiane Thomsen 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 3a 
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Jens Andersen, født 1866 i Hillerslev, landbruger 
~Marianne Andersen, født 1869 i Tved, 1887 derfra 
Jensine P. Nielsen, født 1906 i Hillerslev, tyende 
Niels Christian Nielsen Skovsted, født 1899 i Sennels, 1914 derfra 
1932 adkomst Marianne født Thomsen, enke efter Jens Andersen, iflg. skifte 
 
1932 skøde Jens Peder Petersen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”  
Petersen, Jens Peder, gdr. Skovsted født 12. november 1893 i Hillerslev, søn af tømrer Jeppe Larsen Petersen. Gift med Martha Pedersen, født Østergård 8. maj 1901 i Silstrup, 
datter af gdr. Laust Østergård. Gården har været i s lægtens eje i over 300 år. Petersen overtog den i 1933 og der er opdyrket 24 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 25500 , grundskyld kr. 
15100. Ved overtagelsen var der 2 heste, 8 køer, 12 ungkvæg og 25 svin. Petersen er uddannet landmand og har været pså Ry Højskole 1919-20, har endvidere været medlem af 
Hillerslev sogneråd i 6 år. 
 
1962 skøde Svend Åge Østergård Petersen, 3a hk. 2.4.2.2½ (iflg. skrivelse 1962) , 2c. 
 
Eje ndom i Skovsted, matrikel no 3b. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 377 ( nyt register fol. 814) 
 
1856 skøde Thomas Jensen, en udstykket parcel 3b, hartkorn 1.3.2.1¼ og 1/3 besætning fra sin mor Maren (Marianne)  Thomasdt. - skal bebygges 
Folketælling Skovsted 1860, en gård 
Thomas Jensen, 39 år, ugift. født i sognet 
Else Marie Nielsen, 38 år, gift, født i Hunstrup, husholderske 
|-Jens Peter Pedersen, 5 år, født i Hunstrup, hendes søn 
 
1862 skøde Peder Christian Pedersen, samme ejendom  med bygnig - mageskifte- (0.1.0.1¼ frasælges) 
Folketælling Skovsted 1880, en gård 
Peder Christian Pedersen, 53 år, født i sognet, gårdejer 
~Johanne Andersen, 65 år, født i Østrild 
- se også matr. no 9b, 7e 
 
1881 skøde Peder Christian Jensen Nørgård, 3b hk. 1.2.2.0. med bygninger 
Folketælling Skovsted 1890, en gård 
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Peder Christian Jensen Nørgård, 38 år. født i Hillerslev 
~Matilde Marianne Nørgård, 33 år, født i Skinnerup 
|-Jens Christian Nørgård, 6 år, født i Hillerslev 
|-Petrine Marianne Nørgård, 1 år, født i Hillerslev 
Larsine Pedersen, 26 år, født i Hillerslev, tjenestepige 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 3b 
Peder Nørgård, født 1851 i Hillerslev, enke. landbruger 
|-Petrine Nørgård, født 1888 i Hillerslev, ugift, holholder 
|-Carl Nørgård, født 1895 i Hillerslev, ugift 
 
1927 skøde Carl Christian Nørgård, no 3b - fra sin far 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSAT” 
Nørgård Karl Chr., gdr. Skovsted, født 15. september 1895 i Kjelstrup, søn af gdr. Peder Chr. Jensen Nørgård. Gift med Nikoline Nørgård, født Lindstrøm 23. oktober 1897 i 
Kollerup, datter af møller Chr. Lindstrøm. Gårdens navn er”Nørgårdsminde”, den er opført 1856 og har siden 1880 været i slægtens eje. K. C. Nørgård overtog gården i 1937, der er 
opdyrket 10 tdr. land, ejendomsskyld kr. 12800, grundskyld kr. 6800. Ved ovetagelsen var der 1 heste, 4 køer, 5 ungkvæg og 4 svin, mod nu 2 heste, 6 køer, 5 ungkvæg og 20 svin. 
K. C. Nørgård er uddannet ved landbruget 
 
parcel i Skovsted-> hus matrikel no 3d 
oprindelse: fælledskifte i Skovsted ejet af Hillerslev/Kåstrup fatigvæsen, som tidligere har tilhørt fattiglem Søren Christian Nielsen og enke Anne Larsdt., nye hk. ¼ allnum “den 
ældre ejer er også benævnt Søren Christian Iversen” 
hartkornsekstrakt 1820/39, uden hartkorn, ny matr. no 20, hk. 1 alb., ejer og bruger Søren Chris tiansens enke 
Iflg. folketælling 1801, arm jordløs husmand og daglejer 
Søren Christian Nielsen 65 
~Anne Larsdt. 69 
|-Anne Sørensdt. 94 
|-Henrik Sørensen 98 
|-Lars Sørensen 00 
Ved folketælling 1834, i et hus: Søren Christian Nielsen, 70 år, nyder almisse  og Anne Larsdt. Nørgai, 65 år 
|-Maren Sørensdt., 35 år, ugift 
   |-Anne Marie Sørensdt. 9 år 
folketælling 1845, et hus, Skovsted : Anne Larsdt., enke , 76 år født i Arup, nyder almisse  
Huset 3d i Skovsted  se foregående 
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Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 334 fra fol. 339), nyt reg. fol. 816 
 
1874 skøde Jens Nielsen, lodden 3d i Skovsted, bebygget af køber hk. 0.2.1.1¾.- fra Niels Pedersen 
 
1877 skøde Jens Larsen, samme ejendom 
 
1882 skøde Anders Christoffersen, samme ejendom - fra Jens Larsen eller Ludvigsen ( se også St. Hillerslev 4’l) 
Folketælling Skovsted 1890 
Anders Christoffersen, 42 år, født i Torsted, husmand 
~Marie Jensen, 36 år, født i Tingstrup 
|-Maren Katrine Andersen, 11 år, født i Hillerslev 
|-Jens Christoffersen Andersen, 8 år, født i Hillerslev 
|-Martin Christoffersen Andersen, 4 år, født i Skovsted 
|-Sine Henriette Andersen, 1 år, født i Skovsted 
Realregister 1846-1970 fol. 816, no 3d i Skovsted m.fl. 
1916 adkomst Marie, født Jensen, enke efter Anders Christoffersen, samme ejendom 
 
1917 skøde Lars Christian Larsen, samme ejendom 
1919 skøde do., no 20a i Skovsted, hk.1 alb. ( solgt 1931) 
1919 skøde do., 1a i Skovsted,  og 7d af Bromølle hk. 0.1.1.1¾ 
Folketælling 1921 - se Bromølle 
 
1943 skøde Theodor Jensen ( 1a ændret 1943 
1958  do, jordlovskendelse, adkomst til no 70 St. Hillerslev 2 ¾ album 
 
1960 skøde Ejvind Sørensen, direktør, no 3h, 1 h og 7d hk 0.0.1.1. (7h overført til 1h 1964) 
 
Eje ndom i Skovsted, matrikel no 3e m.f l. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 376 ( nyt register fol. 815) 
 
1856 skøde Peder Jensen, en udstykket parcel matrikel no 3e, hartkorn 1.3.1.1. fra sin mor Karen Marie Thomasdt. samt ½ af hendes besætning ( matr. no 3) 
1856 skifte e. Peder Jensens hustru Else Jeppesdt., læst som s ikkerhed for børn 
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1860 skøde do, 12i i Kåstrup, hk. 0.0.1.½, fra Jens Peder Kirk 
Folketælling, Skovsted 1860, en gård 
Peter Jensen, 33 år, født i sognet, gårdmand 
~Kirstine Pedersdt., 29 år, født i Sennels 
|-Ellen Petersen,  3 år, født i sognet 
|-Jens Peter Petersen, 1 år 
1880, Skovsted, et hus 
Peter Jensen, 48 år, enke, født i sognet, husejer 
|-Jeppe Larsen Petersen, 12 år, født i sognet 
|-Mette Petersen, 18 år 
v. folketlling 1890 bor han i Ll. Hillerslev  
 
Realregister 1846-1970 fol. 815. matr. 3c 0.5.0.1¼. 3f 0.5.2.¼ 3g og h underlagt 1967), Kåstrup 12i 0.0.1½ (udgået 1965),  6h 0.0.1.½,6e 0.0.1.1¾ 
1881 skøde Peder Christian Andersen , fra Peder Jensen, 3c i Skovsted med tiender - skal være bebygget, se 12i i Kåstrup, køber har pant i 3c hk. 0.5.0.1¾, 3g 1½ alb.,3h  
0.0.1.1. 
1886 påtegn do.  skøde på parcellen 3g og 3h 
Folketælling 1880 Skovsted, et hus 
Peder Christian Andersen, 40 år, født i sognet 
~Maren Kirstine Larsen, 42 år, født i Rær 
|-Marie Pedersen, 11 år, født i sognet 
|-Amalie Pedersen, 8 år 
|-Albinus Pedersen 5 år 
|-Anne Marie Pedersen, 1 år 
Skovsted 1890: 
Peder Christian Andersen, 50 år, født i Hillerslev, husfar, arbejdsmand 
~Maren Kirstine Larsen, 52 år, født i Rær 
|-Amalie Pedersen, 18 år, født i Hillerslev, sypige 
|-Anne Marie Pedersen, 11 år, født i Hillerslev 
|-Anie Kristine Pedersen, 9 år, født i Hillerslev 
(1909 får Peder Christian Andersen aftægt hos datteren Marie i St. Hillerslev, matr. 11i) 
 
1899 skøde Anders Knudsen Christensen 3c,g,h, med bygninger 
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1906 skøde Christen Graversen (Kielsgård) Smed, samme ejendom - mageskifte (født 1860 i Kielsgård ( skal være † i Skovsted 1942, begravet i Glæde ) 
 
1914 skøde Hans Christensen Madsbøl, samme ejendom + 12i Kåstrup (fra sin far) 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 3c 
Hans Madsbøl, født 1888 i Hjardemål, 1908 her til sognet, landmand 
~Jensine Madsbøl, født 1888 i Hørdum, her til sognet 1911 
|-Jens Christensen Madsbøl, født 1915 i Hillerslev 
|-Sigfred Christensen Madsbøl, født 1919 i Hillerslev 
1924 skifte nævnt efter Jens ine Madsbøl, født Søgård, skifte læst som sikkerhed for børn 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Madsbøll, Hans Christensen, gdr. Skovsted. født 16. marts 1888 i Hjardemål Klit, søn af landmand Chr. Gravesen Kielsgård.- Gift med Petrine Madsbøll, født Nørgård 14. oktober 
1888 i Skovsted, datter af landmand Peder Nørgård. Ejendommen er meget gammel og blev overtaget af Madsbøll 1914, der er opdyrket 6 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 10000, 
grundskyld ca kr. 4000. Besætningen var ved overtagelsen 3 køer, 3 ungkvæg og 2 svin, den er nu 2 heste, 4 køer, 3 ungkvæg og 10 svin. Madsbøll er uddannet ved landbruget 
1947 skøde do., 3f i Skovsted, fra Carl Christian Gregersen 
 
1954 skøde Christian Madsbøl, 3c,3f,3g,3h,12i - fra sin far  
1964 adk. do, no 6h,6e iflg. jordfordeling  
 
Skovste d, matrikel no 3f 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 438 ( nyt register fol. 818) 
 
1861 skøde Godike Christian Pedersen, parcel matr ikel no 3f, hartkorn 0.5.2.¼, sælger Peder Jensen 
 
1865 skøde Christen Nielsen, 3f med bygninger 
Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Christen Nielsen, 37 år, gift, født i Sennels ( konens navn ikke på folketællingen) 
|-Peder Møller Christensen, 11 år, født i sognet 
|-Christian Christensen 7 år 
|-Else Marie Christensen, 15 år, født i sognet 
|-Nielsine Marie Christensen, 9 år 
1887 skifte efter Christen Nielsens hustru Hedvig Pedersdt. Møller 
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1887 skøde Søren Hundahl Krog, sm. ejendom 
Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Søren Hundahl Krog, 24 år, født i Sennels, husmand 
~Frederikke Karoline Krog, 26 år, født i Torslev, Hjørring amt 
|-Jens Krog, 3 år, født i Hillerslev 
|-Adolf Andersen Krog, under 1 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 818, 3f i Skovsted, hk. 0.5.2.¼ 
 
1890 skøde Niels Christian Hove, samme ejendom 
 
1892 skøde Niels Graversen, samme ejendom 
 
1908 akøde Christen Sørensen Krog, samme ejendom 
1916 adkomst arvinger efter Christen Sørensen Krog, samme ejendom med bygninger, if lg. skifte 
 
1916 skøde Niels Pedersen Hyldal, samme ejendom 
Folketælling Skovsted 1921 
Niels Hyldahl, født 1856 i Nørhå, 1916 fra Tved, landbruger 
~Karen Marie Hyldahl, født 1873 i Vandet, 1916 fra Tved 
|-Peder Nielsen Hyldahl, født 1903 i Tved 
|-Jens Agerholm Hyldahl, født 1910 i Tved 
Ellen Elisabeth Hyldahl, født 1914 i Tved 
 
1929 skøde Martinuus Nielsen 
 
1933 skøde Andreas Carl Christian Gregersen 
1943 skøde do., no 12, Kjelstrup 0.0.2.¾ fra Lars Munk Gravesen ( 1947 solgt 3f i Skovsted, 1962 udgår af matriklen,  no 12 ( underlagt 9,l) 
 
En gård i Skovsted, gl.matrikel no 3, hartkorn 6.2.3.0., ny matrikel no 4a “Lille Kærgård! 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 8.4., ejer Else Vind, bruger Torsten Terkelsen 
matrikel 1664, ejer fru Else Vind, hartkorn 8.4., bruger Torsten Terkelsen 
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matr ikel 1688, no 3, hartkorn 6.2.3.0. ejer Ullerupgård, bruger Torsten Terkelsen 
matrikel 1688b, no 3, hartkorn 6.2.3.0. ejer Lelius, bruger Mikkel Torstensen 
matrikel 1688c, no 3, hartkorn 6.2.3.0. ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Mikkel Torstensen 
1746, jordebog Sdr. Ullerupgård no 3, hk. 6.2.3.2, bruger Jens Mikkelsen 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, , bruger Mikkel Jensen 
hartkornsspecif ikation 1789 no 3, hartkorn. 6.2.3.0., ejer Ullerupgård, bruger Christen Andersen 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 7.5.0.¾, ny matrikel no 4, hartkorn. 7.1.0.1½, ejer og bruger Thomas Mikkelsen Ton.  
 
matr.1664 Torsten Terkildsen, † 1691 11 Hillerslev  Tingbog 1666-1687  Far Terkel Torstensen* 
  ~Anne Larsdt.† 1705 24 Kjelstrup  do 1687  Far Lars Jensen 
  |- Anne Torstensdt. 1646-1704, ugift, hos s in bror Mikkel 
  |-Ellen Torstensdt.~Peder Christensen 53 
         Overgård i Kjelstrup 
  |-Søren Torstensen i Skovsted 57 
         ~Inger Christensdt. 
  |-Anders Torstensen i Kjelstrup 65 
         ~Else Christensdt. 
  |-Mikkel Torstensen i Skovsted~ 68 
         ~ 1699 Karen Thomasdt. af Kjelstrup 
  |-Bodil Torstensdt.† før 1701~Peder Andersen i Vandtrang, Sennels, barnløs. n. tingbog 1701 
  |-Anne Torstensdt. ~Jens Nielsen 63 
          i Vestergård, Fårtoft.søn af N Madsen og Dorthe Jensdt., sm. sted 
  |-Else Torstensdt. ~Niels Justsen i Skovsted   
  |-Maren Torstensdt.† o. 1670 ~ Christen Christensen i Skovsted. 
*Terkel (Torkild) Torstensen er nævnt som tingsvidne 1630-1631. Torsten Justsen er nævnt som beoer af gården i Skovsted i præsteindberetning 1599. 
Torsten Terkildsen nævnes i tingbogen, dels som vidne, synsmand og lignende og en enkelt gang for manglende betalign af kirkeskat.  
 
U1719 f.17 Mikkel Torstensen 68 her  U1772.1/133, justitsprotok. 1695ff hans far  Torsten Terkildsen † 
  ~Karen Thomasdt. 72 Kjelstrup    far T Jensen 
  |-Maren Mikkelsdt. 02     
  |-Anne Michelsdt. † 1764 04  U1772.1/133 
        ~Christen Andersen Hvas,Sennels  
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  |-Torsten i Skovsted 10  do 
  |-Jens,  her i gården 15 
  |-Thomas, overtager fæstet 12 
Hillerslev  Hundborg Herreders justitsprotokol 1695, hvor Mikkel Torstensen  underskriver en kontrakt med sin mor, der har opladt gården til ham efter faderens død. Han forpligter 
sig til at yde sin søster Anne Torstensdt. husværelse i gården hendes livstid, som hun hidtil har nydt med øl og mad. m.v. 
ps. fæstebrevet er dateret 1719, men Mikkel har overtaget gården efter s in fars død - fæstebreve, udstedt før 1719 blev ført i protokol 1719, hvor forordningen om fæstebreves 
indførsel blev til. 
 
U1739 f.82 Thomas Mikkelsen † 1745 12 her   ½ af sin fars Mikkel Torstensen 
 
U1745 f.91 Jens Mikkelsen Ton 15 her U1764.2/251 17721./133 hans far Mikkel Torstensen opladt 
  ~Anne Nielsdt. 1746 17 Kjelstrup U1791.4/31 1757.2/172  Far Niels Andersen 
  |-Mikkel, fæste her i grd. 58 
  |-Karen~Niels Jensen Munk, Brund .4. 49 
  |-Maren Nielsdt. 54 U1772.1/134 
 
U1764 f.194 Christen Andersen 37 ll.Hillers lev U1771.1/128,1784.1/242,1796.4/150 Jens Mikkelsen† Far A.Mikkelsen 
  ~Anne Nielsdt.(J.Mikkelsens enke) 17 Kjelstrup U1791.4/31 
Ved Folketællingen 1787, Skovsted, står faderen Christen Andersen, 51 år ~1. gang, som husbonden, hans kone Anne Nielsdt. 70 år 
Sønnen Mikkel Jensen, af konens 1 ægteskab er ugift og 29 år. Desuden bor Peder Nielsen, en bror til Anne Nielsdt. i gården, 61 år, vanvittig og udretter intet. 
Der er 2 tjenestefolk Kirsten Pedersdt. 25 år,  
Anders Jensen 19 år 
og et plejebarn Christen Pedersen 8 år. 
 
U1774 f.254 Mikkel Jensen Ton 58 her HH1816/442 U1772.1/133 ½ gård af sin st.far   stedfar Chr. Andersen 
  ~Maren Thomasdt. Overgård 55 Hillerslev. 
  |-Anne Marie Mikkelsdt. 92 
  |-Christen Mikkelsen 93 
  |-Jens Mikkelsen 95 
  |-Thomas Mikkelsen 96 
folketælling 1801, Skovsted 3. fm 
Mikkel Ton 44 år, bonde og gårdbeboer 
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~Maren Thomasdt. 
|-Anne Mikkelsdt. 9 år 
|-Christen Mikkelsen 8 år 
|-Jens Mikkelsen 6 år 
Thomas Mikelsen 5 år 
Christen Andersen, mandens far (stedfar) 64 år, enke 
Christen Pedersen, tjenestekarl 21 år 
Johanne Pedersdt., tjenestepige 22 år 
Peder Nielsen, der har ophold i huset, 75 år, ugift, krøbling og blind 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 81 
anmærkning: Mikkel Jensen skal have købt af Lars Mikkelsen i Kjelstrup 1 skp. i 1788 - solgt til Johan Chr. Pedersen hk. 0..3.3.1½,* skødet Niels Kans trup det halve 1.1.1.3/8  .  ) - 
efter Gregers Ludvigsens skøde 1.1.1.3/8, efter Lars Mikkelsen 0.1.0.0., Marius...., Christen Andersen 6.2.3.0. ialt 7.5.0.3( 
1788 skøde Mikkel Jensen, hk. 0.1., sælger Lars Mikkelsen 
1796 testamente oprettet af Christen Andersen af Skovsted, hvor han har sat Mikkel Jensen Ton -.. ridse, tekst tabtgået 
1794 skøde Mikkel Jensen Ton og Niels Kanstrup, hk. 2.6.1.2¼, fra Gregers Ludvigsen 
1802 skøde do, hk. 6.2.3.0. - sælger Marcussen, Ullerupgård 
 
1816 adk Thomas Mikkelsen if lg. skifte efter Mikkel Jensen Ton, stervboet 7.5.3.3/8 er overdraget sønnen. ( hk. 1.1.0.½, 0.1.2.1.¾, 0.0.2.1.¼ frasolgt 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Thomas Mikkelsen, 38 år, gårdmand 
Ãnne Ibsdt., 28 år 
|-Maren Thomasdt. 6 år 
|-Anne Thomasdt. 6 år 
|-Christiane Thomasdt. 2 år 
Søren Thøgersen 27 år, tjenestefolk 
Anders Christensen 17 år, do 
Anne Marie Pedersdt. 14 år, do 
Niels Jensen Dalgård 39 år, ugift, smed 
folketælling, Skovsted 1845, en gård 
Thomas Mikkelsen, 49 år, gødt i sognet, gårdmand 
Ãnne Ibsen, 39 år, født i sognet 
|-Maren Overgård Thomasdt., 17 år, født i sognet 
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|-Anne Thomasdr. 16 år 
|-Christiane Thomasdt., 13 år 
|-Mikkel Ton Thomsen, 9 år 
|-Ib Christian Thomsen, 6 år 
Jens Poulsen, 31 år, ugift, født i Sennels, tjenestefolk 
Lars Christian Christensen, 21 år, født i V. Vandet, do 
1856 skøde do, udstykket parcel 5i 1.¾album - tekst tabtgået, se fol. 453 
fol. 68b-( nyt reg. fol. 824) 
folketælling, Skovsted 1860 
Thomas Mikkelsen, 64 år, enke, gårdmand 
|-Anne Thomasdt., 31 år, født i sognet 
|-Mikkel Ton Thomsen 24 år, født i sognet 
|-Ib Christian Thomsen, 21 år, født i sognet 
Anne Andersen 8 år, plejebarn 
Niels Christian Pedersen 32 år, født i Hjardemål., tjenestefolk 
Karen Marie Pedersen 25 år, født i Nors., do 
1870 skifteattest, adkomst for arvingerne efter Thomas Mikkelsen: Mikkel Ton Thomsen, Ib Christian Thomsen, Anne Thomasdt. 
til gården i Skovsted no 4a, hk. 5.2.2.2¼ ( solgt 2.5.1.1.) og en lod 5c af Kortegård 1 ¾ album ( solgt) 
 
1870 skøde Ib Christian Thomsen - sælger Mikkel og Anne, no 4a 2.1.2.1¼ og 4g 0.3.3. 
Folketælling Skovsted 1880, en gård 
Ib Christian Thomsen, 40 år, født i sognet, gårdejer 
~Johanne Jeppesen, 51 år, født i Østrild 
Christen Nielsen, 24 år, født i Østrild, tjenestekarl 
Lars Christian Pedersen 14 år, født i sognet, tjenestefolk 
Johanne Pedersen, 15 år født i sognet, tjenestefolk  
Realregister 1846-1970 fol. 824, 4a 2.1.2.1¼, 4g 0.3.3.0., 3k 0.1.1.1¼ Skovsted 
1876 skøde  do, (Ib Christian Thomsen), lod matr. 3e hk 0.0.3.2¾

 
- fra Anders Jensen 

Folketælling Skovsted 1890, en gård 
Ib Christian Thomsen, 50 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Johanne Thomsen, 61 år, født i Østrild 
Sidsel Marie Bolette Pedersen, 17 år, født i Østrild, tjenestepige 
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Maren Overgård Nielsen, 4 år, født i Hillerslev, plejebarn 
Jens Dalgård Sørensen, 21 år, født i Østrild, tjenestekarl 
Anders Christian Andersen, 15 år, født i Hillerslev, tjenestedreng 
 
1912 skøde Niels Christian Jensen Skårup, 4a,4g,3e, 15a ¾ album ( 15a,3e,3m frasolgt 1913-1919) aftægt til sælger og hustruJohanne Jepsen og ophold til Anne Thomsen 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 4a 
Niels Skårup, født 1884 i Hunstrup, derfra 1897, landbruger 
~Maren Skårup, født 1885 i Hillerslev 
|-Åge Skårup, født 1910 i Hillerslev 
|-Harald Skårup, født 1913 i Hillerslev 
|-Charles Skårup, født 1915 i Hillerslev 
|-Christoffer Peter Skårup, født 1918 i Hillerslev 
Martin Pedersen, født 1903 i Hillerslev, tyende 
Amalie Nielsen, født 1905 i Hillerslev, tyende 
 
1945 skøde Aksel Søndergård Andersen, no 4a, 4g, 9, l hk 0.1.0.0. (9,l frasælges)

 

1945 skøde do., no 8f hk. 0.0.2.½ - fra Anders Kjærgård Sunesen ( fra 4a frasælges 4r,4s 4b, 1946 udgør 4a 1.7.3.1¼) 
1956 skøde do. no 10c hk. 0.0.2.1. - fra Lars Lynge 
“DANSKE lANDMÆND OG DERES INDSATS!: 
Andersen, Aksel Søndergård, gdr. Skovsted. Født 11. september 1913 i Hillers lev, søn af gdr. Jens Chr. Andersen, Hillerslev. Gift med Ragnhild Andersen født Vestergård Pedersen, 
Født 11. april 1920 i Hillerslev, datter af gdr. Niels Vestergård Pedersen. Gårdens navn er “Lille Kærgård”, den er opført 1858. Andersen overtog gården 1. februar 1945. Der er 
opdyrket 21 tdr. land + 7 tdr. land eng. Ejendomsskyld kr. 26500, grudskyld 18000. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 4 køer, 4 ungkvæg og 4 svving, den er nu 2 heste, 12 
køer, 8 ungkvæg og 20 svin. Andersen er uddannet ved landbruget og har været på Vestbirk Højskole 1934-35 samt på Vejlby Landbrugsskole 1941-42. 
 
Eje ndom i Skovsted, matrikel no 4b, et hus 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 364 ( nyt register fol. 825) 
 
1855 skøde Anders Kåstrup Larsen, en udstykket parcel matrirkel no 4b, hartkornk. 1.1.0.½, fra sælger Thomas Mikkelsens gård ( pant i bygning 1859) 
Folketælling, Skovsted 1860, en gård 
Anders Kåstrup Larsen, 36 år, født i Sennels, gårdmand 
~Maren Overgård Thomsen, 32 år, født i sognet 
|-Jensine Andersen, 5 år, født i sognet 
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|-Thomas Andersen 2 år 
|-Lars Peter Andersen, 1 år 
Lars Jensen, 87 år, enkemand, født i Skjoldborg, gårdmandens far 
 
1866 skøde Anders Thomsen, sammem. parcel 
 
1870 skøde Niels Andersen, huset 4b i Skovsted 
 
1874 skøde Christen Andersen Kanstrup, sm. ejendom 
1874 skøde do., lod no 1e i Skovsted hk. 0.0.3.½ 
 
1876 skøde Jens Mikkelsen, gårdmand i Kanstrup, samme ejendom. a. huset 4b i Skovsted med anpart af konge, kirke og kvægtiende 
                             b. parcel no 1. l ( parcellen sælges igen) 
Realregister 1846-1970 fol. 825 
1893 skøde Christen Jensen Sørensen, no 4b ( 1899 nævnes skifte e. Christen Jensen Sørensen, enken = Bodil Christensen) 
 
1917 skøde Christen Jensen Lynge no 10c i Skovsted, hk. 0.0.2.1., fra N. C. Sørensen 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 4b 
Christen Jensen Lynge, født 1868 i Hunstrup, derfra 1898, landbruger 
Ãnne Lynge, født 1869 i Hunstrup, derfra 1899 
|-Lars Christian Lynge, født 1914 i Hillerslev 
Ane Katrine Johansen, født 1906 i Hillerslev, tyende 
Lars Christian Nielsen, født 1839 Hunstrup, 1912 fra Thisted landsogn, pensionær, rentier 
~Mette Marie Nielsen, født 1840 i Hunstrup, 1912 fra Thisted landsogn. 
1931 adkomst Anne Lynge, født Nielsen, no 4b, 10c. iflg. skifte e. hendes mand  
 
1944 skøde Lars Christian Bernhard Lynge, 4b, 10c, 2f samt 49a Kløv. (10c solgt 1951) 
1956 skøde do. no 9. l hk. 0.1.0.0. fra Axel Søndergård 
 
1958 skøde Robert M. Christensen, 4b,2f,49a,9.l 
1964 skøde do., no 5h, hk. 0.0.2.1. 
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Eje ndom i Skovsted, ny matr. no 4d->7f 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 365 ( nyt reg. fol. 845) 
 
1855 skøde Poul Christian Kaldal, en udstykket parcel 4d, hk. 0.1.3.1 fra sælger Thomas Mikkelsens gård ( pant i bygninger) 
1857 skøde do, en udstykket parcel 7e hk. 0.0.1.1¼ og 7f  0.0.0.2¾, sælger Steffen Christensen 
Folketælling Skovsted 1860, et hus 
Poul Christian Christoffersen, 44 år, født i Hjardemål, husmand 
~Ãnne Katrine Ottesen, 45 år, født i sognet 
|-Thomas Vang Poulsen. 12 år, født i Hjardemål 
|-Anne Margrethe Poulsen 10 år, født i Tved 
|-Jens Kielsgård Poulsen, 6 år, født i sognet 
|-Marianne Poulsen 4 år 
 
1865 skøde Christen Peder Andersen,- udlægsskøde, samme ejendom 
 
1869 skøde Jens Larsen, hus 4d,7e,7f (4d og 7e frasælges) 
 
1871 købek. Jens Nielsen Jensen, jordlodden 4d 0.1.3.1¾ - skøde fol. 403 (= solgt til matr. 9e)sælger Jens Larsen 
 
1875 skøde Jens Christian Pedersen no 7f 2¾ album med bygning, sælger Jens Larsen 
Folketælling 1880, Skovsted, et hus 
Jens Christian Pedersen, 34 år, født i sognet 
~Anne Margrethe Christensen, 28 år, født i Sennels 
|-Kirsten Marie Jensen, 4 år, født i sognet 
|-Peder Christian Jensen, 1 år 
Folketælling Skovsted 1890 
Jens Christen Pedersen, 44 år, født i Hillerslev, husmand 
Ãnne Margrethe Christensen, 38 år, født i Sennels 
|-Kirsten Marie Jensen, 14 år, født i Hillerslev 
|-Peder Christen Jesen, 11 år, født i Hillerslev 
|-Marie Jensen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Kristine Jensen, uder 1 år, født i Hillerslev 
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Realregister 1846-1970 fol. 845, matr. 7f hk. 2¾ album, 8c 0.0.3.¼ (8g frasolgt), 5g 0.0.3.0 (udg. af matr. underlagt 7f 1966),. St. Hillerslev 30d hk 0.0.3.0. (udg af matr. 1969) 
1904 skøde Jens Christian Pedersen, parcel 8c - fra Chr. Jensen Sunesen 
 
1917 skøde Christen Overgård Larsen, 7f, 8c med bygninger 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 7f 
Christen Overgård, født 1862 i Skovsted, landmand 
~Marie Overgård, født 1869 i Skovsted 
|-Karoline Overgård, født 1906 i Skovsted 
 
1923 skøde Viggo Jensby, samme ejendom 
 
1925 skøde Niels Knudgård Jensen, samme ejendom 
1925 skøde do., 5g - fra Anton Nikolaj Bak 
1925 skøde do., 30d - fra Godik Peter Larsen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Jensen, Niels Knudgård, landmand, Skovsted, født 5. juæi 1900 i Sennels, søn af landmand Lars Chr. Jensen. Gift med Alma Kirstine Jensen født Overgård den 18. marts 1903 i 
Hovsør, datter af landmand Chr. Overgård Larsen. Gårdens navn er “Bremsholm, opbygget 1903, overtaget 1924 af Knudgård Jensen. Der er opdyrket 10 tdr. land. Eejendomsskyld 
kr. 7500, grundskyld kr. 4200. Ved overtagelsen var besætningen 1 hest, 3 køer, 1 svin. Nu 1 hest, 4 køer, 2 ungkvæg, 12svin og 1 får. Knudgård Jensen er uddannet ved landbruget, 
er i bestyrelsen or Hillerslev Mejer og i skolekommiss ionen. 
 
1967 adk. Thisted Kommune, jordfordelingskendelse.Bopælsret for Niels Knudgård Jensen og Alma Kristine Jensen, dyrkningsret m.v. 
 
Skovste d matrikel no 4d m.fl. 
Realregister 1846-1970 fol. 827, matrikel no 4d hartkorn 0.1.3.1¼ (overført 7e), 4s 1¼ album (solgt) 
 
1891 skøde Søren Balle, parcel 4d - fra Niels Chr. Knudsen 
 
1901 skøde Bertel Christensen Krog kaldet Koldkjær, samme ejendom 
 
1915 skøde Niels Chr. Sørensen Balle, samme ejendom med ydelser til Søren Nielsen Balle og Kirstine født Larsen 
 
1917 skøde Thomas Klit Hansen 4d - se matr. 2b 
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1924 skøde Anders Søgård Andersen, samme ejendom 
 
1932 sksøde Niels Andersen Søgård - se videre 7e m.fl 
. 
1932 skøde Peder Sørensen, 4d 
 
1933 skøde Christian Peter Andersen - fogedudlægsskøde - overført 7e 
 
1946 skøde Anne Marie Nielsen, fra Aksel Søndergård 
 
Eje ndom i Skovsted, matrikel no 4e, et hus 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 410 ( nyt register fol. 828) 
 
1859 skøde Peder Christian Jensen, en parcel hartkorn 0.2.1.¼ - fra Thomas Mikelsen - parcellen bebygges eller forenes 
Folketæling Skovsted 1880, et hus 
Peder Christian Jensen, 55 år, født i sognet, jordbruger 
~Kirsten Marie Andreasdt., 56 pr, født i Hunstrup 
|-Andreas Pedersen, 30 år, ugift, født i sognet 
Ved folketællingen Skovsted 1890 bor parret stadig i huset med sønnen 
|-Anders Pedersen, 41 år, ugift og murer 
Realregister 1846-1970 fol. 828, 4e. hk. 0.2.1.¼ 
 
1896 skøde Søren Antonius Pedersen, samme ejendom 
 
1900 skøde Christen Gade Christensen, samme ejendom, opholdskontrakt til enken Kirsten Marie Andresen 
 
1903 skøde Peder Jensen, samme ejendom 
 
1913 skøde Martin Christoffer Andersen - auktionsskøde 
 
1913 skøde Jens Pedersen                                                                                                                                                                                                                                    
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1915 skøde Anders Christoffersen 
1915 adkomst Marie født Jensen, enke efter Anders Christoffersen, if lg. skif te 
 
1916 skøde Jens Simonsen Jensen 
 
1917 skøde Jens Christian Justesen 
 
1918 skøde Mads Larsen Bunk 
 
1918 skøde Erik Nielsen 
 
1919 skøde Josef Ladefoged og Christen Nielsen Christensen, samme ejendom 
 
1922 skøde Jens Nikolaj Andersen 
 
1941 skøde Jens Andreas Christensen 
 
 
Gård i Skovsted, ny matrikel no 4f. 
Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 453 ( nyt register fol. 829) 
 
1870 skøde Mikkel Ton Thomsen, lod, matrikel no 4f med bygninger i Skovsted hk. 2.5.1.1. og 5i af Kortegård 1¾ alb., fra Ib Christian Thomsen og Anne Thomsen, deres del  
af ejendommen 
den øvrige del ejer Mikkel Ton Thomsen efter skifte, som er anført fol. 81(4a) 
Folketælling Skovsted 1880, en gård 
Mikkel Ton Thomsen 43 år, født i sognet, gårdejer 
~Karen Christensen, 37 år, født i Tømmerby 
Anton Christensen, 8 år, født i sognet, plejesøn 
Jens Peter Larsen, 21 år, født i Hunstrup, tjenestefolk 
Marie Karoline Andersen, 17 år, født i sognet, tjenestefolk 
Anders Ulriksen, 14 år, født i Thisted, forsørges af fattigvæsnet  
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Realregister 1946-1970 fol. 829 
1870 skøde Mikkel  Ton Thomsen, no 7g, Skovsted, 0.0.3.¼ 
Folketælling Skovsted 1890, en gård 
Mikkel Ton Thomsen, 53 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Karen Thomsen, 47 år, født i Tømmerby 
Christian Frederik Christensen, 7 år født i Thisted, plejebarn 
Christian Madsen, 30 år, gift, født i Hillerslev, arbejdsmand 
 
1917 skøde Christian Frederik Christensen, 4f, 7g. aftægt til sælger og hustru Karen født Christensen( 1918 solgt 4m, 2½ album) 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 4f 
Chr. Frederik Christensen, født 1882 i Thisted, her til sognet 1918 
~ Jenny Petra Christensen, født 1893 i Hillerslev 
Carl Ringgård Christensen, født 1904 Hillerslev, barn 
Alma Ringgård Christensen, født 1905 i Hillerslev, barn 
Hilda Ringgård Christensen, født 1908 i Hillerslev, barn 
Agnes Ringgård Christensen, født 1910 i Hillerslev, barn 
Peder Ringgård Christensen, født 1912 i Hillerslev, barn 
Ejnar Ringgård Christensen, født 1913 i Sennels,barn 
Åge Ringgård Christensen, født 1914i Sennels 
Ejnar Ringgård Christensen, født 1916 i Sennels 
Ingvard Ringgård Christensen, født 1919, Hillers lev 
Mikkel Thomsen, født 1836 i Hillerslev, pensionær, rentier 
~Karen Thomsen, født 1843 i Tømmerby, 1874 fra Thisted 
1932 adkomst Karen Thomsen, no 5i Kortegård, if lg. skifte 
1932 skøde Christian Frederik Christensen, 5i, iflg. skifte 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Christensen, Chr. Frederik, gdr. Skovsted, født 14. april 1882 i Thisted, søn af landmand Anders Chr. Chris tensen. Gift med Jenny Petra Christensen, født Andreasen, født 22. maj 
1893 i Skovsted, datter af smed Jens P. Andreasen. Bygningerne er opført i 1866 og Christensen overtog gården 1917, hvortil der hører 25 tdr. land, deraf 6 tdr. land eng. 
Ejendomsskyld kr. 23500, grundskyld kr. 15000. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 10 ungkvæg og 4 svin. Den er nu 3 heste, 8 køer, 12 ungkvæg og 25 svin. 
Christensen er uddannet ved landbruget. Er formand for Skovsted Forsamlingshus. 
 
1945 skøde Simon Jørgen Jensen, no 4f, 7g 
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ny blad 4f hk. 2.5.0.2½  med 7g hk. 0.0.2.¼ 
 
Skovste d, matrikel no 4i 
Realregister 1846-1970 fol. 880, matrikel no 4i hartkorn ¼ album, 6u Ll. Hillerslev 1 album (solgt 1919), 5e 1 album, 
1903 skøde Anders Peter Andersen, no 4i, fra Chr. Jensen 
 
1910 sskøde Anton Marius Nielsen, samme ejendom 
1913 skøde do., 6u Ll. Hillerslev - fra Martinus Jensen 
1919 skøde do., 5e - fra Otto Nielsen 
1974 adk Emma Evelyn Nielsen, if lg. skifte, 4i, 5e 
 
Skovste d, matrikel no 4k  m.f l. 
Realregister 1846-1970 fol. 888, matrikel no 4k 360m², 20b 580m², 4’l 625m² 
 
1917 skøde Dorthe Kirstine Krogh, født Jensen, 4k med bygninger, auktionsskøde 
1925 adk arvingerne if l. skifte 
 
1925 skøde Andreas Eriksen - fra arvingerne 
 
1937 skøde Jørgen Jensen Dalgård, tømmermester - fogedskøde 
 
1938 skøde Carl Lynge, smed 
1943 skøde do., 20b - fra Harald Knudsen 
 
1944 skøde Marius Nørgård Pedersen, 4k 
1945 skøde do., 20b 
1945 skøde do., 4’l - fra P.  Henriksen 
nyt tingbogsblad 1974 4k Skovsted 
 
Skovste d matrikel no 4n,o 
Ejerliste, realregisster 1846-1970 fol. 1158 
1937 skøde Carl Viggo Pedersen, vognmand, matrikel no 4n 
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1945 skøde do., 4o 
nyt blad 1975 4n af Skovsted 
 
Skovste d, matrikel no 4q 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 1160 
 
1946 skøde Herluf Wigh Thomsen, købmand, matrikel  no 4q hk 1 album 
 
1959 skøde A. M. Nielsen, skrædder 
 
1959 skøde Alfred Pedersen 
 
Skovste d, matrikel no 4c.->4r 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 537 ( nyt register fol. 826) 
 
1886 skøde Christian Jensen, ungkarl og høker,matrikel no 4c hk. 0.0.2.1½ - lejekontrakt med Søren Jensen Brask* af 1883 overholdes - sælger Christen Christensen Kåstrup 
Folketælling Skovsted 1890 
Christian Jensen, 33 år, ugift, født i Hillerslev, husejer, høker 
Marianne Christensen, 43 år, ugift, født i Hillerslev, tjenestetyende 
 
*Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Søren Jensen Sørensen Brask 59 år, født i Sennels(Hov), daglejer    far S.C.Chrsen Brask 
~AnneKirstine Jensen, 58 år, født i Snedsted 
Folketæling Skovsted 1890, et hus 
Anne Kirstine Jensen, 69 år, enke, født i Snedsted, lever af håndarbejde 
Søren Brask, 7? år, født i Hunstrup, barn (konfirmeret 1875) 
Realregister 1846-1970 fol. 826 matr. 4c hk 0.0.2.1½ (4i ¼ frasolgt), 4k, 4’l, 4r 1 album 
1894 se 7e som Christian Jensen også ejer 
 
Skovste d en gård, gl. matr ikel no 5, hartkorn 1.7.3.1., Klostergård med underliggende Klosterhus no 12, hk. 0.7.0.2., ialt hk. 2.7.0.0., ny matr. no matr. no 5 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 4.0. et boel, ejer  Henrik Rantzau, bruger Søren Poulsen 
matrikel 1664, hartkorn 4.0., ejer Hr. Henrik Rantzau, nu til Vestervig, bruger Søren Poulsen 
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matr ikel 1688 no 5, hartkorn 1.7.3.1., ejer Vestervig, bruger Christen Pedersen, et bol 
matr ikel 1688b no 5, hartkorn 1.7.3.1., ejer Nørre Ullerupgård, bruger Jens Andersen 
matrikel 1688c no 5, samme hartkorn, ejer og bruger 
1756 jordebog Nørre Ullerupgård, hartkorn 1.7.3.1. (no 5), bruger Christen Immersen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, no 5 hartkorn 1.7.3.1. og no 12, hartkorn 0.7.0.2., bruger Anders Hundal 
hartkornsspedcif ikation 1789 no 2, hk. 2.7.0.0., ejer Ullerupgård, bruger Peder Overgård 
hartkornsekstrakt. 1820/39, hartkorn 3.7.3.2., ny matrikel no 5, hartkorn 4.4.1.2 3/4, ejer og bruger Jens Overgård 
Et boel i Skovsted, gl. matr. no 12 Klosterhus 
matrikel 1664, hartkorn 2.0. (no 12), ejer Hans Zoega, bruger Maren Pedersdt. 
DØV 1679, ødelagt af sandflugt, forrige ejer Hans Zoega, nu Adolf Henririkq., hk. 2.0., nedsat til 1.0., bruger Christen Kloster 
matrikel 1688 no 12, hartkorn 0.7.0.2., ejer Johan Adolf de Clerque, bruger Christen Andersen, før hk. 2.0.** 
matrikel 1688b no 12, hartkorn 0.7.0.2., ejer de Clerque, bruger nu Christen Sørensen** 
matrikel 1688c no 12, hk. 0.7.0.2., selvejer Jens Andersen 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, no 5 hartkorn 1.7.3.1. og no 12, hartkorn 0.7.0.2., bruger Anders Hundal 
 
matr.1662 Christen Andersen Kloster   Tingbog 1666-68 
Nævnt 1668 som boende i Kloster 
 
matr. 1664 Maren Pedersdt. 
 
før 1689 Jens Mikkelsem - se også gård, ny matr. no 9 
Tingbog 1689 Johan Clerq til Kyø har ladet samtlige Skovsted bymænd stævne angående et bol, kaldet Kloterbol, som for kort tid siden er nedfaldet og tømmer, tag og andre 
materialer er siden ført bort. Vidner siger at Jens Mikkelsen, der boede i Klostberbol, flyttede derfra i maj måned ( nu i no 6) og tømmer og tag blev borte, men hvor de blev af 
vidste de ikke. Der var på stedet kun en øde plads og alt materiale var borte, undtagen noget gammelt rådden tag. Ovnen var f ladet ned. Synsmændene sagde de så et hus, som stod 
meget nær den øde plads, men de kunne ikke se at huset var til nogen hinder, da det stod på Steffen Christensens jord. Senere stævnes Steffen Christensen og Mads Mikkelsen 
angående det nedfaldne Klosterhus. Som vidner er stævnet Christen Pedersens kone Else Christensdt., Jens Thomsen på Bach, Laren Larsdt. på Bach n.fl. Vidnerne har set Steffen gå 
til Klosterhus og tage både tømer og tag. Taget bar han til til det nye rytterhus og stod der og bandt det i knipper. Mads Mikkelsnes kone Inger Christensdt.  havde også taget noget 
men Mads Mikkelsen s iger, han ikke har svoret falsk for retten, for han svor kun for sig sel, ikke for s in kone. Kirsten Sørensdt. har også taget noget. Sagen går til doms. Skønt 
Steffen Christensen bedyrer sin uskyld og endog med ed har nægtet at have taget noget fra huset, må det efter de uvildige vidners udsagn være bevist, at han har taget bly, tag og 
tømmer fra huset. Han, Mads Mikkelsens kone og Kirsten Sørensdt. skal opbygge huset igen, så det kan stå for et syn og hvis Steffens folk, som han mener, har taget noget uden 
hans vidende, må han søge regres hos dem. 
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Klostergård 
matr. 1664 Søren Poulsen   Tingbog 1672 ff 
  |-Christen Poulsen   do 
  |-Karen Sørensdt.~Jens Nielsen Kjeltoft, Skovsted 
Tingbog 1672, Vestervig Kloster har synet Søren Poulsens gård, brøstfældigheden ans lås til 10 sldl., som Vestervigs ridefoged kræver af Søren Poulsen, men Søren svarer at hans 
hjemmel ikke er blevet svækket og at han nu som før stod for sin gård, hvorfor han mener sig frikendt for kravet. Han forpligter sig dog til at opbygge gården når kornet er i hus, men 
han får dom for at gården straks eller med det allerførste forfærdiger gården med tømmer, tag og ler. Siden holdes der syn på, hvad kvæg han har. Han resterer for afgifter og 
forbydes at sælge noget af kvæget før han har tilfredsstllet sin husbond. Samme år var en karl, Christen Koch, fra Vestervig, kommet gående mod Christen Bertelsen i Sskovsted 
østen til Peder Andersen. Karlen tog et gammelt øg med føl og en sortbrun hest, der var tøjret og som tilhørte Søren Poulsen. Så kom Søren Poulsens søn Christen Sørensen, løbende 
fra s i fars gård, tog fat i hestenes tøjr. Christen Koch og Christen Sørensen kom i s lagsmål og Christen Koch slog Christen Sørensen i hovedet med en kæp så han næsten gik omkuld. 
Christen Koch og Christen Bertelsen løb derpå vesterpå med hestene til de kom til Niels Andersens led og Christen Sørensen og hans søster Karen løb efter dem. 
Den 27.8 blev 2 mænd fremført på tinget, der vidnede at den sorte hoppe med føl og den tredieårs sortbrune hestplag havde været i Søren Poulsens gård omtrent 4 år. Den 10.9. 
stævnede Christen Bertelsen i Skovsted, delefoged til Vestervig Kloster, Søren Poulsen, hans søn og datter til vidne og klage, Christen Koch sigter dem og sl. Thomas Jensens kvinde 
Karen Larsdt. for sår og skade. Christen Madsen Koch var af s in husbond sendt til Hillerslev herred, men han var blevet overfaldet og på morderisk vis ilde behandlet af Søren 
Poulsen, hans søn og datter. ( hvordan sagen ender, nævnes desværre ikke) 
1677 blev Søren Poulsen stævnet for at have givet Niels Smed, karl på Ullerupgård, hug eller skår i hans venstre hånd da han søgte efter en soldat i Søren Poulsens stue.  
 
matr. 1688  Christen Pedersen Momtoft   43 Ll. Hill. K1708/71 Tingbog 1675 -89 
  ~Else Christensdt.†1706 Skovsted  Tingbog 1668 -1689  far C Pedersen 
  |-Peder Christensen i Oddershede 71 
  |-Maren Christensdt. 
  e. Inger Bertelsdt.~1707 
Enkens lavværge, hendes far Bertel Nielsen (Bertel Nielsen omtales 1685 “før i Skinnerup (gård no 3), nu i Kjelstrup,  1695 som boende i Skovsted, før i Kjelstrup) 
Besætning v. skiftet opgøres til 2 heste 1 ko 1 ungnød, 5 får, 3 gæs, 3 høns 
(Skiftet står i Kølbygårds skifteprotokol, men har ikke kunnet identific eres med gods derfra) 
Tingbog 1668, hvor Christen Pedersen, barnefødt i Ll. Hillers lev, nu boende i Hov, på sin fæstemøs vegne, giver afkald til Anders Pedersen i Hov,  på arv efter hendes forældre 
Christen Pedersen og sl. mor Maren Christensdt. i Skovsted såvel som efter hendes oldemor Maren Nielsdt. i Kåstrup (ell. Kanstrup). Samme år stævnes Christen Pedersen og hans 
hustru for lejermålsbøder. Den 20. post Trinitatis blev Christen Pedersen, som tjente på Momtoft og Else Christensdt. public absolveret for deres forseelse mo 6. bud 
1675 gav Christen Pedersen afkald på sin hustru Else Christendts. vegne, til Svenning Christensen i Skovsted, for arv efter dennes hustru Anne Christensdt. 
1686 gav Christen Pedersen afkald på sin hustrus vegne til Lars Christensen under Bjerg i Thisted for arv efter hans kone Maren Christensdt. 
Se “Kanstrup”, hvor Anne Christendatters søskende er nævnt. 
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matr.1688b Jens Andersen  U1739.1/59 
  ~Maren Christensdt. 83 Sennels U1731.1/30 
  |-Christen Jensen 13 U1770.2/285 
  |-Peder i Thisted 18  U1770.2/285 
  |-Anders,† 1735 21 
  |-Christen, her i ejendommen 24 
  e. Maren Pedersdt.  83 
 
1740  Christen Immersen † 1768 91  U1761.2/208 afk. fra Chr.Jensen 
  ~Maren Pedersdt., enke 83   
 
U1762 f.79 Christen Jensen, barnløs  24 U1770.2/285 1768.1/132 Christen Immersen, hans stedfar  
  ~Else Nielsdt. 42 Sennels                         Far N Chrstensen, Sd. Knudgård 
 
U1770 f.219 Anders Pedersen Hundal, barnløs 37 Hundal   Chrisen Jensen†,  Far Peder Jepsen 
  ~Else Nielsdt., enke e. Chr.Jensen 42 Sennels   et hus undtagen, 
parret flytter til Sennels     fæstet til P.Knudgård 
 
U1782 f.285 Peder Thomsen Overgård 43 Kjelstrup   Anders Hundal opl T.Andersen Overgrd. 
  ~Dorthe Larsdt. † 1794 42 Hundal    L Chrsen Bach 
  |-Jens Pedersen i Skovsted 75 
  |-Thomas Pedersen 85 
  ~Maren Sørensdt.  51 
Ved folketælling 1787 boede Peder Overgård og hustruen Dorthe Larsdt., med sønnen Jens 2 år 
og hendes søn af hendes 1. ægteskab, Søren Jensen, 20 år. 
Parret kom fra Bundgård i Sennels ( bytter m. Anders Pedersen Hundal) 
Dorthe Larsdt. var ~1.g. m. Jens Sørensen Hedegård 
Ved folketælling 1801, Skovsted  4. fm. bor Peder Overgård og hustruen Maren Sørensdt. i gården, sønnen Jens er hjemme 
 
Ejerliste, skøde ogg panteregister 1823-46, fol. 86., hk. 3.7.2.0.  
anm. der er på dette hartkorn ansat 4 skp. uden hjemmel = en ejendom som er købt af canc elliråd Toft, som skifteretten, efter ham, skal have skøde på 
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1802 skøde Jens Pedersen Overgård hk. 0.6.3.2. fra Poul Marcussen til Ullerupgård 
1802 skøde do., hk. 3.1.0.0. 
1807 skøde do., 0.4.0.0., fra skifteretten i cancelliråd Tofts bo. ( pant 1808 i hk. 3.7.3.2.) 
anm. : “7. post i Tofts fæstebrev til Peder Thomsen Overgård i Skovsted  1782 og 1799 på en gård hk. 3.1., samt den ovennævnte post, læst som ydermere at berigtige Jens 
Overgårds adkomst på tiende. 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Jens Pedersen Overgård, 60 år, gårdmand 
~Karen Marie Jørgensdt. 56 år 
|-Thomas Jensen Overgård 22 år 
|-Søren Jensen Overgård 15 år 
|-Jens Jensen Overgård 13 år 
Peder Pedersen 22 år, tjenestefolk 
Maren Kirstine Christensdt. 22 år, do. 
1835, nævnt - dog overstreget, købekontrakt ml. snedker Jens Jørgen Rosenberg og Peder Jensen Overgård, og hvorved Jens Pedersen Overgård forpligter s ig til - tekst tabtgået på 
aflæsningsfilm, f indes måske i originalen) 
skøder fortsat fol. 152 ( nyt register fol. 832) 
 
1843 skøde Marianne Christensdt., fra Jens Peders Overgård, gården hk. 3.1.0.0., et hussted hk. 0.6.3.2. og en parcel af Christen Pugdals gård i Hov 4 skp., ( siden frasolgt) 
besætning m.v., med aftægt til Jens Pedersen Overgård og hustru 
1846 attest Jens Christian Christensen Nørgård er ~med enken Marianne Christensdt., hans adkomst 
Folketælling Skovsted 1845, en gård 
Jens Christensen Nørgård Christensen, 30 år, født i sognet, gårdmand 
~Marianne Christensdt., 29 år, født i Tved 
Maren Sørensdt. Bjerregård 26 år, født i Rær, tjenestepige 
Jens Pedersen Overgård, 70 år født i Sennels, aftægtsmand 
~Karen Marie Jørgensdt. 67 år, født i Rær,  
|-Jens Overgård Jensen 24 år, teglbrænder 
1859 skøde Jens Christian Jensen Nørgård, parceller i Hillerslev no 4f 1½ alb., 4g sm. st. 1½ alb., 4h 1½ alb.- forenes med no 5 i Skovsted 
Folketælling Skovsted 1860, en gård 
Jens Christian Christensen Nørgård, 45 år, født i sognet 
~Marianne Christensdt. 44 år 
|-Dorthe Katrine Jensen Nørgård, 15 år, født i sognet 
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|-Søren Christian Jensen Nørgård, 12 år 
|-Christen Jensen Nørgård 10 år 
|-Peder Christian Jensen Nørgård 9 år 
|-Carl Jensen Nørgård 1 år 
Karen Marie Jørgensen 82 år, enke, født i Rær, aftægtskone 
1875 skøde do., matr. no 19b, Skovsted 1 alb., fra Niels A.  Hole. 
Folketælling Skovsted 1880, en gård 
Jens Christian Christensen Nørgård, 64 år, født i sognet, gårdejer 
~Marianne Christensdt., 63 år, født i Tved 
|-Christen Jensen Nørgård, 29 år, ugift, født i sognet 
|-Peder Christian Jensen Nørgård, 28 år, ugift, 
|-Dorthe Cathirne Jensen Nørgård, 34 år, ugift, 
Thomas Christensen Madsen, 19 år, født i Skjoldborg, tjenestekarl 
Realregister 1846-1970 fol. 832, matr. no 5 og 19b Skovsted -( nyt blad no 5a) 
 
1882 skøde Christen Nørgård Jensen, , gården no 5 i Skovsted hk. 4.4.1.2., parcel 4f, g. h,  Ll. Hillerslelv, 19b i Skovsted og aftægt til forældrene  
1913 skøde do. no 5h af ll. Hillers lev  - fra Jens Christian P. Tilsted -( solgt igen) (5b 0.1.0.1¾ solgt)  
Folketælling Skovsted 1890, en gård 
Christen Nørgård Jensen, 39 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Kirstine Marie Pedersen, 30 år, født i Hillerslev 
Jens Christian Christensen Nørgård, 74 år, født i Hillerslev, far til gårdejeren 
~Marianne Christensen, 73 år, født i Tved 
Poul Christian Poulsen, 19 år, født i Thisted, tjenestekarl 
Kirsten Ringgård Jensen, 16 år, født i Hillerslev, tjenestepige 
Niels Christian Gregersen, 9 år, født i Kåstrup, tjenestedreng 
 
1913 skøde Anton Nikolaj Bak, no 5a, 19b, Skovsted 4f,g,h. Ll. Hillerslev  
1916 skøde do., 9h Skovsted 0.3.0.¾ -fra Rasmus Bak 
1918 skøde do., 3g Skovsted 0.0.2.¾ ) 4,f,g, solgt 1919,(5d ¾ album solgt1937, 5g,5h5k,5m solgt)  
Folketælling 1921 Skovsted, matr. 5a 
Anton Bach, født 1886, Vesløs, derfra 1913 
~Laura Bach, født 1889 i Tved, derfra 1918 
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|-Jacob Bach, født 1914 i Skovsted 
|-Inger Bach, født 1915 i Skovsted 
Erik Amtoft, født 1903 i Kjelstrup, forvalter 
Johannes Andersenm født 1902 i Kjelstrup, 1919 fra Thisted, fodermester 
Johanne Pedersen, født 1899, 1919 fra Arup, husassistent 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Bach, Anton Nikolaj, grd. i Skovsted, født 21. september 1882 i Vesløs, søn af gdr. P. Chr.Bach. Gift med Laura Kristine Bach, født Thomsen, 5. juni 1887, datter af gdr. Jacob Chr. 
Thomsen. Gårdens navn er “Laurasminde”, den er opført ca. 1914. Bach overtog gården 1913 og der var dengang opdyrket 50 tdr. land, mod nu 54 tdr. land.Eejendomsskyld kr. 
39000, grundskyld kr. 23500. Besætningen var ved overtagelsen 3 heste, 8 køer, 22 ungkvæg, 9 svin og 7 får, den er nu 6 heste, 14 køer, 20 ungkvæg, 50 svin og 8 får. Bach er 
uddannet som landdmand og har været på Testrup Højskole 1906-07. Er desuden stævningsmand. 
1947 udgør matr. 5a hk 4.1.1.2½ ( 5k,5m frasælges 1948,1950. 
 
Skovste d matrikel no 5i 
Realregister 1846-1970 fol. 897 matr. 5i hartkorn 1¼ album 
 
1930 skøde Jørgen Jensen Dalgård, 5i i Skovsted - fra Otto Nielsen 
1934 skøde Kristine Dahlgård, født Dal, hendes særeje,  5i - fogedudlægsskøde 
 
1940? skøde Jens Nielsen Rotbøl, Hjardemål Klit.  
1956 adk Kris tiane Pedersen, Skovsted, Anne Katrine Nielsen født Rotbøl i Nors, iflg. skifte 
1956 adk Kristiane Pedersen m.fl.  
 
1958 skøde Osvald Rotbøl,  tømrersvend, 5i 
1972 nyt blad 5i 
 
Skovste d, matrikel no 5’l med fl. 
Realregister 1846-1970, matr. 2f, hartkorn ¾ album (solgt), 2i 2 alb (solgt) 9f ¼ album (9i solgt), 5b 0.1.0.1¾ (5c,5e,5f,5b solgt), 5i 0.0.2.1¾ (solgt), 5’l 0.1.0.1¾- rest 5’l hk 0.0.0.2 
 
1903 skøde Otto Nielsen, parcel 2f - fra Jens Andersen 
1904 skøde do., parcel 9f - fra Bertel Christensen 
1913 skøde do., 5’l fra Chr. Nørgård Jensen 
1913 skøde do., 6i -. fra Martin Andersen Jepsen Skytte 
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1919 skøde do., 2i - fra Magnus Magnussen 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 1f 
Otto Nielsen, født 1876 i Hillerslev, husmand 
~Maren Kirstine Jensen, født 1881 i Thisted. 1904 fra Østrild 
|-Margrethe Nielsen, født 1907 i Hillerslev 
|-Astrid Nielsen, født 1910 Hillerslev 
|-Christen Nielsen, født 1914 i Hillerslev 
Peder Nielsen, født 1917 i Hillerslev 
1956 adk Maren Kirstine Nielsen, enken iflg. skifte 5’l 
 
1966 skøde Jens Chr. Jensen, slagter  
 
En gård i Skovsted ,gl. no 9, hk. 8.3.2.2. nuværende Skovstedlund, matr. 6a 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 14 td. 2½ skp. bruger Jens Jensen og Mads Bertelsen 
1660/62, Karen Dyres jordebog. Skovsted: Mads Bertelsen , landgilde 6 td. byg, 1 svin, 1 får. Jens Kloster, sm. landgilde + 6 td. havre. 
matr ikel 1664, hartkotn 14.2.2.2., ejer Anne Ahrenfeldt til Ullerupgård, den ½ gård er ganske øde, bruger Mads Bertelsen og Jens Jensen (se till.* 1664: Lars Andersen) 
DØV 1683 en ødegård, forrige Ullerupgårds, bruger Mads Bertelsen og Jens Jensen. 
1684, ødegods, Skovsted,, bruger Mads Jensen og Jens Jensen, fæstet med frihed til 1687, hk. 14.2.2.2. 
Fortegnelse 1685 ødegårde tildømtkongelig majestæt, forrige Ullerupgård, bruger Mads Bertelen og Jens Jensen, hartkorn 14.2.2.2. 
matr ikel 1688 no 9, hartkorn 8.3.2.2., ejer  Kongen , bruger Jens Klosters øde og Lars Andersen 
specif ikation, kongelig majestæts til rytterhold, 1688,1693 udlagte jordegodsers hartkorn  efter matr iklen i amtet, som svarer under d. ålborgske regimentskasse: 
  Skovsted nr. 9, Jens Klosters øde og Lars Andersen,hartkorn 8.3.2.2. 
DØV 1696, krigsjordebog, Leegards regiment., reduceret hartkorn: Søren Torstensen hartkorn 6.0. 
1716 gods i amtet forhen udlagt regiments ryttergods, som nu er solgt på auktion:* Skovsted matrikel 1664 hartkornk 14.2.2.2.matrikel 1688 no 9, 
 Jens Closters øde og Lars Andersen, tilforn Mads Bertelsen. hartkorn 8.3.2.2. købt af Morten Lelius på Ullerupgård. 
matr ikel 1688b, ryttergods, bruger Niels Christensen Sø 
1746, jordebog Sdr. Ullerupgård, hartkorn 8.3.2.2., bruger Christen Steffensens enke 
matrikel 1688c, ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Niels Sø 
hartkornsspecif ikation 1778 Ullerupgård, bruger Niels Sø 
hartkornsspecif ikation 1789 no 5, hartkorn 8.3.2.2., ejer Ullerupgård, bruger Niels Sø 
Skøde 1802, hartkorn 6.6.0.0. (differencen = ? udsks iftningen 1801) 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 6.6.0.0., ny matrikel no 6, hartkorn 5.2.2.¼. ejer og bruger Niels Christian Benjaminsen 
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matr.1664 Mads Bertelsen og 
 
  Jens Jensen Kloster (½ øde) 
  |-Mads Jensen    
Tingbog  1671. Fru Ane Arenfeld har holdt syn over den gård i Skovsted, som Jens Jensen og hans søn Mads Jensen iboede og havde i fæste. Brøstfældigheden blev  
vurderet. Der var et staldhus med jordvægge. Far og søn blev tiltalt for restance, der blev gjort forsøg på udlæg, men der fandtes intet i husene. 
 
matr. 1688 Lars Andersen    Tingbog 1666-1677, som er tjener under Anne Arenfeldt til Ullerupgård.  1674 opsiger han sit 
fæstemål til hende - Han døde 1677, ugift. 
 
o.1688 Søren Torstensen, † 1699 57 Skovsted  Tingbog 1689-1701  Far Torsten Terkildsen 
  e.Inger Christenst. 51 U1736.2/72 
  |-Torsten i Hov, Sennels 85 
               ~Anne Madsdt.  U1758.2/180 
  |-Christen i St. Hillers lev 88 
              ~Maren Eriksdt. 
  |-Terkild i Arup~Maren Nielsd. Holst 96 
  |-Johanne~Chr. Hansen, Hjardemål 86 
  |-Karen~Anders Jacobsen,Tingstrup 94 U1763.2/227 
  |-Maren~ Christen Steffensen, herst. 99 
Gården, som Søren Torstensen og Inger Christensdt. beboede, kaldes i dag “Skovstedlund”. Den var gennem hele 1700 tallet beboet af samme slægt. Inger Christensdt. giftede sig et 
par år efter Sørens død med Niels Christensen fra Kåstrup, der overtog fæstet. Han kaldtes Sø efter gården, der lå ved Skovsted sø 1735 overlod han gården til s in kones svigersøn 
Christen Steffensen fra Skovsted, hvis mor var søster til Niels Sø. 1736 døde Inger Christensdt. 84 år gl. Niels var blevet enkemand og skulle skifte med sine stedbørn. Det mest 
værdifulde i stuehuset var en jernkakkelovn, der stod i dagligstuen. Besætningen på gården bestod af 5 køer, 2 kvier, 10 stude og 2 kalve, 8 heste og et føl, 2 galte, 6 får og 1 lam. 
Kreaturerne udgjorde en broget flok, bla. sorthjelmede, en sortstjernet, en sortbroget og en ravnsort. Alt blev ansat til værdi og sammentalt og modregnet med den besætning, , 
udstyr, forder m.v.,som gården ifølge forordningen altid skulle være forsynet med. Forståeligt nok blev der sjældent penge tilovers til arvingerne, det kunne jo skade herremanden, 
om der gid værdier ud af ejendommen. Niels  Sø afstod fæstet med alt ind og udbo, imod at få aftægt på gården. Christen Steffensens enke Maren Sørensdt., kaldet Sø, beholdt fæstet 
til 1768, hvor hendes søm Niels Christensen Sø overtog det. 1801 blev han selvejer af gården men solgte den 1812 til kps. Brøndlund, der nedrev og genopbyggede gården, der nu 
kaldtes “Skovstedlund” 
 
U1719 f. 17 Niels Christensen Sø 73 Kåstrup U1751.2/163 - barnløs Søren Torstensen †ægter enken 
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  ~Inger Christensdt. 51 U1736.2/72 hendes børn af 1. ægteskab 
 
U1735 f .64 Christen Steffensen † 1746 02 Skovsted U1746.2/151 1740.2/124 ½ Niels Sø opl. Far Steffen Christensen  
U1739 f .83 do ½    ægter steddt. Maren S.  
  e. Maren Sørensdt.† 1786 99 her  U1736.2/72,1769.2/199,1763.2/227 
  |-Inger Christensdt. ~Christen  36 
        Christensen Kortegård, Skovsted  
                
  |-Søren Christensen 37 U1760.2/199 
  |-Maren Christensdt. 39 
  |-Niels Christensen 41 
  |-Anne Christensdt. 46 
 
U1768 f. 210 Niels Christensen Sø 41 her HH1819/143   hans forældre 
  ~Anne Madsdt.~1787 56 Hillerslev  
  |-Maren Nielsdt. 88 
  |-Karen Nielsdt. 89 
  |-Anne Nielsdt. 91 
  |-Mads Nielsen 93 
  |-Birthe Nielsdt. 95 
  |-Johanne Nielsdt. 99    
folketælling 1787. bor parret på gården, med 4 tjenestefolk 
Niels Pedersen, der er tjenestekarl og landsoldat og gift.39 år 
en tjenestedreng Poul Mikkelsen 16 år - af fattige forældre 
2 tjenestepiger Kirsten Christensensdt 36 år og ugift og Helvig Jensdt. 13 år 
Ved folketælling 1801 9. fm. boede parret i gården med 5 børn - de ovennævnte, undtagen Mads (†?) 
og en tjenestekrl Lars Jensen 26 år, gift. 
Gården - op til nutid - er nærmere beskrevet i “Skovsted og Kås trup i tilbageblik”, lokalhistoriske skrifter for Hillers lev-Kåstrup sogne, nr.2, 1998 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 84, hk. 6.6.0.0. 
1802 skøde Niels Christensen Sø fra P. Marcussen på Ullerupgård 
 
1812 skøde kaptajn Brøndlund, samme ejendom 
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1817 bevilling enken efter kapt. Brøndlund til uskiftet bo, hendes adkomst til gården, hk. 6.6.0.0. 
 
1819 skøde  Niels Christian Benjaminsen, gården Skovstedlund, auktionsskøde 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Christian Benjaminsen, 70 år, gårdmand 
~Mette Christiansdt., 53 år 
|-Jens Christiansen, 18 år 
|-Maren Christiansdt. 26 år 
|-Karen Marie Christiansdt. 21 år 
|-Anne Christiansdt. 28 år, enke 
   |-Peder Andersen, 6 år 
Thomas Christian Simonsen 17 år, tjenestedreng 
Anne Madsdt. 77 år, enke, aftægtskone 
 
1843 skøde  Christen Jensen Krog, Skovstedlund, sm. hk. aftægt til enken Mette Christensdt., auktionsskøde 
folketælling 1845 Skovsted, 12.fm. en gård 
Christen Jensen Krog, 35 år, født i sognet, gårdmand 
~Ane Marie Christensdt., 23 år, født i sognet 
|-Kirsten Christensdt. Krog, 1 år 
Søren Sørensen Brasch, 25 år, født i Sennels (Hov), tjenestekarl 
Anne Margrethe Thøgersdt., 19 år, født i Hunstrup, tjenestepige 
Mette Christensdt., 65 år, enke, født i Tved - lever af sin aftægt 
Anders Peter Christensen, 9 år, født i sognet - plejesøn 
1855 Skøde do,parcel no 10b, hk. 0.0.2.½ - fra Lars Pedersen, forenes med no 6 i Skovsted 
Ved folketælling 1860 i Skovstedlund boede parret med datteren Kirsten og øvrige børn: 
|-Anne Christensen Krog, 15 år 
Anne Katrine Christensen Krog, 12 år 
|-Jens Christensen Krog, 10 år 
|-Ingeborg Christensen Krog, 9 år 
|-Dorthe Marie Christensen Krog 1 år 
3 tjenestefolk 
Jens Madsen Krog, 23 år, født i Vigsø 
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Anders Christian Christensen 22 år. født i sognet 
Kirsten Marie Thomsen, 21 år, født i Sennels. 
fortsat fol. 443: 
1862, udskrift af Viborg overret i sagen Møller Springborg af Bromølle kontra Christen Krog af  Skovstedlund, læst til yderligere stadfæstelse for sidstnævntes ejendomsret til matr. 
no 22 i Skovsted hk. 0.2.3.½  ( omhandler en sø, der i forbindelse med vejbyggeri blev tørlagt, og som møller Springborg mente,  arealet måtte tilhøre beboerne i Skovsted)  
1864 disposition, hvor Christen Krog tillægger sin hustru Ane Marie Christensdt., ret til usksiftet bo., læst som hendes adkomst til Gården Skovstedlund, gl. hk. 6.6., ny matr. no 6, 
hk. 5.2.2.0188 og det dertil hørende no 22 i Skovsted 0.2.3.½ og en parcel i Kåstrup 10b 0.0.1.½. ( solgt f. 468 6 b,c,d,e,g hk. 2.3.3.2¾ og 22b ¾ album  
1868 skøde Christen Krogs enke, parcel 16c i Skovsteed, 1 alb., forenes med no 6 - fra Laura K. Springborg. 
1877 afkald fra Jens Christensen Krog, arv efter Christen Jensen Krog og hustru 
1880 disposition, hvor Anne Marie Christensdt., fredlyser den på 6a beliggende høj “Skovstedlund Høj” og forpligter s ig til at frede den. 
fortsat fol. 539: ( nyt register fol. 833) 
aftale om “aftægt til sælgerinden og udbetaling til hendes øvrige børn” 
Folketælling Skovsted 1880, en gård “Skovstedlund” 
Anne Marie Krog, 57 år, enke, gårdejer 
|-Katrine Christensen Krog, 18 år 
|-Christian Christensen Krog, 15 år 
Anne Marie Mikkelsen 6 år, født i Sennels, plejedt. 
Kristine Hansen, 15 år, født i Sennels, tjenestepige 
 
1886 skøde Christian Christensen Krog på hovedparcellen 6a hk. 2.4.3.2¾, parcel 6f 0.1.2.1¾ og 22a hk. 0.3.0.2¾ samt 10’l i Kåstrup 0.1.0.½- fra sin mor Anne Marie  
  Christensdt.(noget tekst tabtgået) 
Folketælling Skovsted 1890, Skovstedlund 
Christian Christensen Krogh, 35 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Mathilde Marie Larsen Oddershede, 22 år, født i Hillerslev 
|-Christen Christensen Krogh 2 år, født i Hillerslev 
Anne Marie Christensen, 67 år, enke, mor til gårdejeren 
Christen Sand Mikkelsen, 21 år, født i Sennels, tjenestekarl 
Anne Martha Christensen, 18 år, født i Hillerslev, tjenestepige 
 
Realregister 1846-1970 fol. 833 matr. 6a,6f,22c,16c, Skovsted (1906: 6h overført til 7b, 6i frasolgt - rest 6a hk 2.3.3.¼ 
 
1906 skøde Martin Andreas Jepsen Skytte, no 6a, 6f, 22a, 16c 
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1913 skøde Anton Tousig, samme ejendom 
Folketælling, Skovsted 1921, matr. 6a 
Anton Tousig, født 1868 i Skovsted, landmand 
~Karen Tousig, født 1877 i Skovsted 
|-Christian Tousig, født 1901 i Skovsted 
|-Carl Tousig, født 1909 i Skovsted 
|-Magnus Tousig, født 1916 i Skovsted 
|-Holger Touisg, født 1918 i Skovsted 
|-Dagmar Tousig, født 1913 i Skovsted 
|- Jensine Tousig, født 1916 i Skovsted 
Alma Overgård, født 1903 i Skovsted, tyende 
 
1941 skøde Anders Christian Tousig - se Hunstrup register 
1956 skøde do., no 2o hk 0.0.2.1¼ - fra Peter Boesen Bonnerup 
 
Skovste d, matrikel no 6b, del af Skovstedlund - Østergård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 468 ( nyt register fol. 834) 
1877 skøde Jens Christensen Krog, matr. no 6b hk. 1.2.0.½, 6c 1.0.0.½, 6d 0.0.3.½, 6e 0.0.1.1¾ 6g 2½ alb., 22b 0.0.3.¾ fra sin mor Anne Marie Christensen enke efter  
  Christen Jensen Krog. 6b skal vedligeholdes med bygninger 
Folketælling Skovsted 1880, en gård “Østergård” 
Jens Christensen Krog, 29 år, ugift, født i sognet, gårdejer og bestyrer 
Thomas Mikkelsen, 19 år, født i sognet, tjenestekarl 
Christen Jensen, 21 år, født i sognet, tjnestekarl 
Niels Mikkelsen, 9 år, født i Hunstrup, tjenestedreng 
Anne Marie Jensen, 30 år, født i sognet, husbestyrerinde 
Folketælling Skovsted 1890 
Jens Christensen Krog, 39 år, ugift, født i Hillerslev, gårdejer 
Jens Andersen, 18 år, født i Hillerslev, tjenestetyende 
Christen Krog Mikkelsen, 13 år, født i Sennels, tjenetyende 
Marie Jesen, 30 år, ugift, født i Hillerslev, tjeestetyende 
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Realregister 1846-1970 fol. 834, 6b m.fl. Skovsted, bygninger på 6b 
 
1899 skøde Anton Christensen (Tous ig iflg. navnebevis 1906) samme ejendom 
 
1913 skøde Peder Christian Oddersshede, samme ejendom ( matr. 6c,d,e, frasolgt 1917) 
 
1918 skøde Christen Jensen Dalgård 6b,6g,22b med bygninger 
 
1920 skøde Otto Hundahl, samme ejendom 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 6b 
Otto Hundahl, født 1896 i Sennels, landmand 
Ãnne Marie Hundahl, født 1898 i Skjoldborg 
|-Anne Marie Hundahl, født 1917 i Hillerslev 
Aksel Hundahl, født 1894 i Sennels, tyende 
 
1921 skøde Jørgen Jensen Dalgård, samme ejendom 
 
1929 skøde Simon Imer Sørensen, samme ejendom 
 
1942 skøde Alfred Christian Dal Thomsen, 6b, 6g, 22b. 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Thomsen, Alfred Chr. Dahl, gdr. Skovsted, født 8. februar 1914 i Lynnerup, søn af gdr. Thomas Thomsen. Gift med Anna Marie Thomsen, født Larsen 4. september 1920 i Sennels, 
datter af arb. Chr. Larsen. Gårdens navn er !Østergård!. Den blev opført 1876 og overtaget af Thomsen 1. april 1942. Der er opdyrket 22 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 18800, 
grundskyld kr. 9500. Besætningen ved overtagelsen var 2 heste 6 køer, 8 ungkvæg og 14 svin, mod nu 3 heste, 8 køer, 10 ungkvæg og 25 svin. Thomsen er uddannet ved landbruget. 
Har været op Ry Højskole 1936-37. 
ændret 1962: 6b hk. 1.6.0.1½, 6g hk. 0.0.1.¼, 22b udgår af matriklen) 
 
Skovste d, matrikel no 6c 
Realregister 1846-1970 fol. 835, matrikel no 6c Skovsteed, hartkorn 1.0.0.½ 
 
1917 skøde Jens Mikkelsen Jensen no 6c af Skovsted - fra Peder Christian Oddershede 
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1924 skøde Christen Christensen 
 
1931 skøde Johannes Stefan Sørensen 
se videre register for Sennels fol. 367 
 
Skovste d matrikel no 6k, 2h  
Realregister 1846-1970 fol. 893, matr. 6h hartkornk ½ album, 2h hk 2¾ album/ 3175m², 10h hk  0.0.2.1¾ (solgt) 
 
1918 skøde Andreas Toftdal, 6k med bygninger - fra Martin Andreas Jepsen Skytt 
1918 skøde do., 2h - fra Niels Jørgen Pedersen 
 
1919 skøde I. P. Jacobsen 6k, 2h med bygninger 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 6k 
I. P. Jacobsen, født 1893 i N. Sundby, købmand 
~Inger Jacobsen, født 1895 i Hundborg 
 
1931 lejek. Chr. Jensen, kommis, leje af butik, kontor, dagligstue m.v. - aflyst 1939 
 
1939 lejek Harry Nielsen, kommis, samme betingelser - aflyst 1943 
 
1943 lejek Herluf Wigh Thomsen, samme betingelse - aflyst 1964 
 
1943 skøde I. P. Jacobsen, 10h - fra Viggo Christensen 
1963 adk Inger Marie Jacobsen, fru 6k, 2h, if lg. skifte 
nyt tingbogsblad 1974 2h 
 
En gård i Skovsted, gl.matrikel no 11, hartkorn 5.7.2.0. Balle, ny matr. no 7-7a. 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 9.2., ejer Hans Zoega, bruger Thomas Jensen 
matrikel 1664, hartkorn 9.2., ejer Hans Zoega, bruger Thomas Jensen 
matrikel 1688 no 11, hartkorn 5.7.2.0., ejer  de Clerque bruger Christen Sørensen 
matrikel 1688b no 11, ejer Johan de. Clerque, bruger Jens Nielsen Kjeltoft 
1756 jordebog Nørre Ullerupgård, hartkorn 5.7.2.0., bruger Søren Jensen Balle 
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hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, hartkorn 5.7.2.0., no 11, bruger Mikkel Balle 
hartkornsspecif ikation 1789 no 4, hartkorn 5.7.2.0., ejer Ullerupgård, bruger Mikkel (Jensen) Balle. 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 6.6.0.0., ny matr. no.7 hartkorn 4.1.3.1. ejer og bruger Anders Vestergård 
do (ændrig) no. 7a gl. 2.2.3.1¾ , ny 1.3.0.2., ejer og bruger Christen Steffensen 
do               no 7b  gl. 3.0.0.1¾, ny 2.0.3.½, ejer og bruger Andreas Springborg 
do                no 7c gl. 1.2.3.2½, ny 0.5.3.1½, ejer og bruger Jeppe Olesen i Svingel 
 
før 1658 Thomas Jensen, † 1672   Tingbog 1666-1672 
  e.Karen Larsdt.   Tingbog 1672 
Thomas Jensen nævnes for gæld til Hans Zoega m.v.  bl. a. gæld, der skulle have været betalt 1658. 1672 lod Hans Zoega afholde syn på den gård i Skovsted, som Thomas Jensen 
fradøde.Der var en raling og en lade samt et hus østen i gården.  
 
før 1677 Christen Sørensen   Tingbog 1677-1693 
 
matr.1688b Jens Nielsen Kjeltoft ell. Balle 69 Hillerslev    far M Jensen Kjeltoft 
  ~Karen Sørensdt.(1689) †1730 50 do    far S Poulsen 
 
før 1756 Søren Jensen Balle 94 Hillerslev 
  ~Maren Steffensdt. 95 Skovsted  U1751.2/163,1740,2/124  Far Steffen Christensen 
  |-Maren~Niels Andersen,Skovsted 24 
  |-Dorthe~her i gården 35 
  flere? 
 
U1761 f.166 Mikkel Jensen (Balle)† 1811 35 Hillerslev   Søren Jensen Balle opl.   ægter dt. 
  ~Dorthe Sørensdt.Balle 35 her  
folketælling 1787 i Skovsted 8. fm bor parret med børnene 
Maren Mikkelsdt., 25 år 
Kirsten Mikkelsdt., 15 år 
Søren Mikkelsen, 19 år. 
herudover en tjenestedreng Casper Jacobsen, 11 år 
Ved folketælling 1801 er Søren og Kirsten hjemme, samt 
en tjenestedreng Jens Christensen 15 år 
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Ejerliste skøde og panteregister 1823-46, fol. 82, hk. 6.6.0.0. ( hvoraf forskellen?) 
1802 skøde Mikkel Jensen Balle, hk. 6.6.0.0., sælger Marcussen, Ullerupgård 
 
1807 skøde Anders Christensen Vestergård, samme ejendom - fra Mikkel Jensen Balle 
 
1823 skøde Christen Steffensen, sælgers gård hk. 6.6. ( solgt 3.0.0.1¾ + 1.2.3.2½ - rest 2.2.3.1¾ - fortsat fol. 294  
1825 anm. : tillægsforretning hos Anders Christensen Vestergård, hvor tiende til dennes gård hk. 6.6. og et hus er udlagt kbmd. C. Knakkergård ( udslettet 1825) 
1825 skøde Christen Steffensen på tiende af sælgers ( Anders Vestergård) forr ige gård i Skovsted -nu købers gård hk. 6.6.0.0. 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Christen Steffensen 49 år, gårdmand 
~Maren Pedersdt., 43 år 
|-Steffen Christensen 10 år 
|-Peder Christensen 6 år 
|-Lars Christian Christensen 4 år 
|-Johanne Marie Christensdt. 12 år 
|-Maren Kirstine Christensdt. 1 år 
Johanne Mogensdt., 83 år, enke, konens mor 
Niels Jensen 20 år, tjenestekarl 
Else Jørgensdt., 36 år, tjenestepige der ved folketælling 1845 bor som ugift i et hus, født i Tved) 
folketælling Skovsted 1845, en gård 
Christen Steffensen, 61 år, født i Nors, gårdmand 
~Maren Pedersdt., 53 år, født i Rær 
|-Steffen Christensen, 21 år, født her 
|-Lars Christian Christensen, 15 år, født her 
|-Maren Kirstine Christensen, 13 år, født her.  
folketælling Skovsted 1860, en gård 
Steffen Christensen, 36 år, født i sognet, gårdmand 
~Maren Katrine Christensdt., 43 år, født i sognet 
|-Christen Bunk Steffensen 4 år 
|-Anne Marie Stefensen 2 år 
Christen Steffensen, 76 år født i Nors, gårdmandens far 
~Maren Pedersdt., 69 år, født i Rær, gårdmandens mor 
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fol. 294 ( nyt register fol. 849 
1862 skøde Jens Mikkelsen Christensen, parcellen 7a i Skovsted, hk 1.2.0.2¼ - sælger Steffen Christensen 
- solgt fol. 462: 7a 1.2.0.1¼ - rest 0.0.1.0. 
fol. 462: 
1876 skøde Peder Albæk Pedersen, no 7a med bygninger 
 
1876 købek Christen Larsen Christensen, samme ej., skøde 1877 
Folketælling Skovsted  1880, en gård 
Christen Larsen Christensen, 56 år, født i Øsløs 
~Dorthe Pedersen Bundgård, 50 år, født i Øsløs 
|-Christian Peter Christensen, 17 år, født i Øsløs 
|-Maren Kirstine Christensen, 14 år, født i Øsløs 
|-Kirsten Marie Christensen, 9 år, født i Sjørring 
|-Peder Bundgård Christensen, 4 år, født i Sjørring 
 
1883 skøde Jesper Madsen? Larsen, samme ejendom 
 
Realregister 1846-1970 fol. 840, 7a Skovsted, hk. 1.2.0.¾, skelforandring 1962: 1.2.3.¼. 
 
1887 skøde Mathias Nikolaj Christensen, no 7a, gl. hk 1.4.1.1¾ af samme gårds oprindelige parcel 7a.- sælger Inger Marie Larsen 
Folketælling Skovsted 1890, en gård 
Mathias Nikolaj Christensen, 39 år, født i Jannerup, gårdejer 
~Dorthe Madsen, 37 år, født i Jannerup 
|-Mads Christensen, 8 år, født i Jannerup 
|-Karen Karoline Christensen, 7 år, født i Jannerup 
|-Christen Villum Christensen, 6 år, født i Jannerup 
|-Anna Amalie Christensen, 4 år, født i Jannerup 
|-Niels Christian Knakkergård Christensen, 2 år, født i Hillerslev 
Inge Pedersen, 18 år, født i V. Vandet, tjenestepige 
 
1891 skøde Niels Peter Nielsen Plougman, samme ejendom 
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1893 skøde Lars Gisselbæk, samme ejendom 
 
1896 skøde Carl Martinus Pedersen, samme ejendom 
 
1897 skøde Jens Nielsen, pens ioneret lærer, samme ejendom, mageskifte 
 
1899 skøde Christen Oddershede Larsen, 7a med bygninger 
 
1908 skøde Christen Christensen, samme ejendom 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 7a 
Christen Christensen, født 1879 i Skovsted, landmand 
~Ingeborg Christensen, født 1880 i Skovsted 
|-Christence Christensen, født 1910 i Skovsted 
|-Alfred Christensen, født 1912 i Skovsted 
|-Ejnar Christensen, født 1913 i Skovsted 
Konrad Christensen, født 1914 i Skovsted 
1953 adkomst arvinger efter Christen Christensen 
 
1953 skøde Konrad Christensen, arveskøde 
1968 skøde do., no 11f, Skovsted hk. 0.0.2.¾ - fra Aksel Christensen 
 
Skovste d matr. 7b m.fl. 
 
Realregister 1846-1970 fol. 884, matrikel no 6h hartkorn 0.0.2.¾ (solgt), no 7b hartkorn 1.6.1.1. 16a hk 1.5.3.2¾, 1d hk 0.1.1.1¼ (overført 10a), Brund 1d og 1e0.0.1¾.  
 
1886 skøde Christian Christensen Krog, 6h fra sin mor Anne Marie Christensen Krogh ( se 6a) 
1908 skøde do., 7b, 16a - fra Christian Jensen 
1911 skøde do., 1d af Oddershedegård - fra Martinus Jensen 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 7b 
Christian Krog, født 1864 i Skovsted, landbruger 
|-Matilde Marie Larsen, født 1867 i Skpvsted 
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|-Anna Marie Krog, født 1899 o Skovsted 
Peter Krog, født 1902 i Skovsted 
|-Martin Krog, fødy 2903 i Skovsted 
|-Birgitte Marie Krog, født 1906 i Skovsted 
|-Ingeborg Krog, født 1908 i Skovsted 
|-Astrid Dagmar Krog, født 1910 i Skovsted 
 
1929 skøde Alfred Carl Vangsgård Jensen, 7b, 16a 
 
1930 skøde Anders Pedersen, samme ejendom 
 
1945 skøde Niels Bundgård, 7b, 16a - + Hunstrup se protok. fol. 296 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Bundgård, Niels,  Skovsted, født 30. november 1900, søn af bager Chr. Ibsen Bundgård i Øsløs. Gift med Marta Marie Bundgård født Brun 8. juli i Lund, datter af murer Elias V. 
Jensen Brun. Gårdens navn er “Overballegård”, opført   1914. Bundgård overtog gården 1945. Der er på 40 tdr. land. Eejendomsskyld k3. 24000, grundskyld kr. 19000. 
Besæstningen var ved overtagelsen 3 hese, 9 køer, 19 ungkvæg og 9 svin, den er nu 4 heste, 12 køer, 25 ungkvæg, 30 svin 0g 1 får. Bundgård er uddannet ved landbruget. 
1947 skøde Jens Møller Nielsen, 7b, 1d, 1b Brund, 33k Kløv 
 
Skovste d ny matr. 7c, 18 
Realregister 1846-1970 fol. 842 matrikel no 7c hartkorn 0.5.3.1½ (7m solgt 1949), no 18 hk ¼album (solgt), 9n 0.0.2.2½ (overført Sennels blad 4) 
 
1886 skøde Svend Christensen 7c og 18 - mageskifteskøde fra Niels Christensen 
1928 adk Kirstine Christensen, samme ejendom iflg. skifte 
 
1928 skøde Johannes Jensen, samme ejendom 
1949 skøde do., 9n - fra Trier Holst 
se tillige 20a i Hov, 4 af Ullerupgård, 55a Sennels, 9t Kåstrup 
 
Skovste d, matr. no 7e m. fl 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 402 ( nyt register fol. 844) 
 
1873 skøde Søren Christian Christiansen lodden matrikel no 7e hartkorn 0.0.1.1¼ - fra Jens Larsen 
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1881 skøde Peder Christian Pedersen, 7e ( se Skovsted 9b, 13 og Sennels register 22b) 
Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Peder Christian Pedersen, 63 år, enke, født i Hillerslev, husmand 
Petrine Karoline Nielsen, 24 år, født i Hillerslev, tjenestetyende 
1892 adk. Anders Christian Kortegård, iflg. skifte 
 
1894 skøde Christian Jensen, høker, samme ejendom - se også matr. 4c 
1906 adk. Kirsten Marie Jensen, født Sunesen, enke efter Christian Jensen, no 4c, hk 0.0.2.1¼ og 7e 
 
1931? adk. Christian Mikkelsen, viet til Kirsten Marie Sunesen 
Realregister 1846-1970 fol. 1015, 7e, 12c,4c m.fl. 
1907 skøde Kirsten Marie Jensen født Sunesen, no 12c iSkovsted, 1 album.  
 
1913 skøde Edvard Christensen Skårup, 12c, 7e, 4c af Skovsted 
 
1915 skøde Martin Andreas Jepsen Skyt, samme ejendom 
 
1916 skøde Christian Jensen, samme ejendom 
1919 skøde do., parcel 5f i Skovsted 0.0.1.¼ - fra Otto Nielsen 
 
1923 skøde Anders Søgård Andersen, 12c,7e,4c,5f. 
 
1932 skøde Niels Andersen Søgård, samme ejendom ( 5f udgår, underlægges 4c:0.0.3.1½ (4n frasolgt) 
 
1932 skøde Peter Sørensen, samme ejendom 
 
1933 skøde Christian Peter Jensen - fogedudlægsskøde 
1944 skøde do., 15c u.hartkorn, 20a ( 7e udgård af matr. 1962, 7l 1 alb. solgt, 4o, 4q frasolgt 
 
1965 skøde Harald Skårup, 4c 2¾ album, 4d 0.1.3.1½, 20a, 15c  
ny tingbog blad 4x 
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Skovste d, matrikel no 7k , et hus 
resterende hk. 0.0.1.0.  fra 7a - ny matr. no?(sandsynligvis 7k)  
 
Jens Mikkelsen Christensen ( se 7a)  
Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Jens Mikkelsen Christensen, 58 år, født i Thisted landsogn, lever af brødhandel 
~Anne Marie Andersdt., 69 år, født i sognet 
Ejerliste, realregister 1846-1970 fol. 849 ( gl. reg. 294), hk. 1 album, ændret 1962 til 2 album 
 
1891 skøde Markus Jensen Markussen, 7k i Skovsted med bygninger 
 
1894 skøde Anders Chr. Nielsen, samme ejendom 
Folketælling Skovsted 1921 - se også matr. 1c Skovsted 
Anne Nielsen, enke, født 1841 i Hillerslev, husejer 
|-Nikoline Vestergård, født 1879 i Hillerslev, ugift. 
|-Anders Chr. Vestergård, født 1917 i Thisted, derfra 1917 
|-Anna Vestergård, født 1917 i Thisted, derfra 1917 
1932 adk arvinger efter Anne Vestergård født Nielsen og tidligere † Anders Chr. Vestergård (Nielsen) 
 
1932 skøde Anders Chr. Jensen - fra privatskiftende arvinger 
1959 adk Mette Marie Pedersen, husbestyrerinde, 7k 
 
1959 skøde Niels Martinus Nielsen Kollerup, 7k 
 
Skovste d matrikel no 7’l m.fl. 
Realregister 1846-1970 fol. 896, matrikel no 2k hartkorn 1¼ album (solgt 1964), no 7’l hk1 album, no 2n hk ¾ album (solgt 1964) 
 
1927 skøde Viggo Edvard Pedersen, 2k 
1944 skøde do., 7’l - fra Christian Peter Jensen 
1953 skøde do., 2n - fra Jens Nørgård Pedersen 
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1974 skøde Anders Tousgård 7’l 
nyt tingbogsblad 7’l 
 
Gård i Skovsted, gl.matrikel no 10,  ny matr. no 8-8a - 8d 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 7.2., udlagt fra Sulstrup, bruger Jacob Jensen - forarmet. 
matr ikel 1664, hartkorn 7.2., ejer udlagt fra Sulstrup til borgmester Christian Nobell, bruger Niels Bertelsen 
1683, husbondløst gods, en gård Svenning Christensen påboede, udlagt fra Sulstrup til Søren Poulsens arvinger i Sverige, hk. 7.2.,  
gården nogenlunde ved magt og kan udrede en del i landgilde. 
matr ikel 1688 no 10, hartkorn 4.7.1.1 ejer Kongen, før hartkorn 7.2. bruger Svenning Christensen 
matrikel 1688b no 10, ejer ryttergods, bruger Svenning Christensen (der også bruger ½ no 8) 
Auktion 1716 over ryttergods, no 10, hartkorn 4.7.1.1., bruger Svenning Christensen, før Niels Bertelsen, solgt til rytterbonde Chris ten Svenningsen i Skovsted 
matrikel. 1688c no 10, hartkorn 4.7.1.1., selvejer Christen Svenningsen (der også bruger ½ no 8)-kronens skøde 1717 
Strøgods 1778 no 10, hartkorn 4.7.1.1., bruger Mads Larsen, tillige med hartkorn 1.0.2.1. af no 13. 
hartkornsspecif ikation 1789 no 9, hartkorn 5.7.3.2., selvejer Mads Larsen (= gl. no 10 + del af gl. no 13.) 
hartkornsekstrakt 1820/39, hk. 5.7.3.2., ny matrikel no 8, hartkorn 4.5.1.2., ejer og bruger Christen Larsen 
 
matr.1662 Jacob Jensen   ingen opl. 
 
matr.1664 Niels Bertelsen 
 
før 1674 Christen Christensen   Tingbog 1674 
  ~Maren Torstensdt.  1670 
Tingbog 1670 giver Torsten Terkelsen i Skovsted afkald på arv efter s in dt. Maren Torstensdt., Christen Christensens hustru. 
Tingbog 1674 oplader han sin gård til s in svoger Svenning Christensen, se nedenfor 
 
1674  Svenning Christensen - se også gård no 8  Tingbog 1672-1690 
  ~Anne Christensdt.† o. 1675   do, bror = Lars Christensen i Kanstrup 
Tingbog 1672 stævner Svenning Christensen, Thomas Pedersen i Oddershede, for arv,som Anne Christensdt. havde arvet efter s ine forældre og som Thomas Pedersen havde i værge. 
do 1674 Svenning Christensen i Skovsted fremlægger vurdering af indbo, besætning og bygninger i den gård i Skovsted som hans svoger Christen Christensen har opladt til ham. 
Tingbog 1675: 
Svenning Christensen i Skovsted, får afkald på arv efter s in hustru Anne Christensdt., som døde i Skovsted 
fra Lars Christensen i Kanstrup 



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

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

63 

fra Boel Christensdt. (Lars Christensen på s in søsters vegne) 
fra Karen Christensdt. ~Niels Andersen før i Kortegård, nu i Spanggård i Østrild 
fra Else Christensdt. ~Christen Pedersen i Skovsted 
fra Maren Christensdt.(Jens Mikkelsen på sin steddatters vegne) 
fra Christen Christensen i Skovsted (Lars Christensen på sin sl. brors vegne) 
Ting 1690 Gunde Ulf tiltaler Svenning Christesen i Skovsted, der havde et skrin i forvaring, som havde tilhørt hans sl. formand og hvori der skulle have været en sølvkande og nogle 
penge og at han havde gjort som en tyv og skælm. Svenning Christensen havde da svaret at hvis Gunde Ulf ville være god mod hans søster og børnene, skulle de få en kande og 16 
daler, men da hn sagde det var han ganske drukken. 
Før 1716 Christen Svenningsen, selvejer,† 1742. 75 - se også gård gl. no 8 ny matr. no 10) 
  ~Anne Jensdt. Thisted Ø1754   far J Nielsen Fårtoft og  
       Anne Torstensdt. 
ingen levende børn, men 2 fosterbørn, Birgitte og Anne Nielsdt. Tousgård, der arvede gården.  far N Jensen Fårtoft 
Birgitte blev ~Mads Larsen i Skovsted 
Anne døde i Thisted 1757, 17 år gl. 
 
før 1778 Mads Larsen † 1791 20 Kjelstrup Ø1783/395    far L Jensen 
  ~Birgit Nielsdt. Tousgård ~1755,Hill 32 Thisted  HH1799,Thi.1735,Ø1749  far Niels Jensen Fårtoft 
       og Maren Jensdt.Tousg. 
  |-Anne Madsdt.~Niels Christensen  56 
           Sø i Skovstedlund 
  |-Niels Madsen, overtog gården 60 
  |-Maren Madsdt.~1798 Christen 64 
        Jensby, 1808 Niels Bojesen - var aftægtskone af Jensbygård 
  |-Lars Madsen~1805 Sen. Else Jensdt 67 
            boede i Vandtrang 
  |-Inger Madsdt.~Peder Jensen 70 
     Tækker, Kjelstrup -C.C. Frost 
  |-Anne Madsdt.~1808 Niels Boersen 76 
I skiftet 1799 e. Maren Nielsdt.Tousgård, † ugift i Skinnerup. nævnes Birgit, som hendes ½ søster 
Ved folketælling, Skovsted 1787, 3. fm. er de 5 børn hjemme. 
Ved folketælling 1801 9. fm., står Mads Larsens enke for gården, børnene Niels Madsen 40 år ugift, og Anne Marie Madsdt. 24 år er hjemme i gården 
Mads Pedersen 5 år gl.  fattig,  er til opfostring . 
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Desuden 2 tjenestefolk Christen Mathiesen 28 år og landsoldat 
Frederik Jensen 14 år 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 75 
1784 skøde Niels Madsen, hk. 5.7.3.2., fra sin far Mads Larsen  Ø1783/395 
  ~ Johanne Jensdt. 
  |-Villum Nielsen 11 
  |-Peder Nielsen 13 
 
1787 skøde Lars Madsen, ½ ejendom, hk. 2.7.3.2½ - fra sin bror Niels Madsen 
 
1801 skøde Niels Madsen, hk. 2.7.3.2½ - fra broderen Lars 
 
1821 skøde Christen Larsen hk. 5.7.3.2. med besætning. 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Christen Larsen, 46 år, gårdmand 
Ãnne Mikkelsdt., 42 år 
|-Lars Christensen 10 år 
|-Mikkel Christensen 9 år 
|-Jens Christensen 5 år 
|-Anne Marie Christensdt., 12 år 
Christen Jensen Billing 22 år, tjenestefolk 
Jens Olesen 19 år, do 
Marianne Christensdt. 35 år, ugift, do 
folketælling 1845, Skovsted 10. fm., en gård 
Christen Larsen, 59 år, født i sognet, gårdmand og teglbrænder 
~Anne Mikkelsdt., 53 år, født i sognet 
|-Lars Christensen, 21 år, født i sognet 
|-Mikkel Ton Christensen, 19 år, do. 
|-Jens Christensen, 16 år, do 
|-Dorthe Marie Christensdt., 9 år, do 
Mette Marie Christensdt. 23 år, tjenestepige 



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

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

65 

 
fol. 397: gård no 8,hk 4.5.1.2. + no 14e hk 1½ album, 7h hk 0.1.2.2¾, 11b hk ¼ album. 
1858 skøde Jens Christian (Andersen) Sunesen no 8 hk. 4.5.1.2., fra Jens Christensen, gården no 8  
1859 adk. Jens Christian Andersen Sunesen, parcel no 5 af Peder Christian Hellebergs udstykkede gård i Hillers lev , no 14e hk 1½ album, forenes med no 8 i Skovsted- 
hjemmel fra skifteretten  
1868 skøde do., parcel 7h fra Laura Springborg, hk 0.1.2.2¾ ( solgt igen) 
1874 skøde do., lodden 11b i Skovsted  ¼ album)- fra Jens Christian Kirk. 
folketælling Skovsted 1860, en gård 
Jens Christian Andersen, 27 år, født i sognet, gårdmand 
~Dorthe Marie Christensdt., 24 år, født her 
|-Anders Christian Jensen 1 år 
Christian Christensen, 63 år, ugift, født i Nors, tjenestefolk 
Jens Christian Andersen 26 år, født i sognet, do 
Jens Christian Pedersen 15 år, født i sognet, do 
Dorthe Marie Pedersen, 29 år, født i Hjardemål, do 
Christen Larsen, 73 år, født i sognet, aftægtsmand 
Ãnne Mikkelsdt., 68 år, født i sognet 
Realregister 1846-1970, fol. 850, matr. no 8 (8a 3.0.1.2¼ solgt 1913), 7h, 11a Skovsted, 14e St. Hillers lev.(8b,c,e,f, frasælges), 4p 0.1.1.1 (udg. matr. 1962, underlagt 8d) 
1878 skøde Jens Chr. Andersen Sunesen, 11a, hovedparcel hk. 1.0.1.2½ - fra Jens Chr. Kirk ( se 11a særskilt 
Folketælling Skovsted 1880, en gård 
Jens Christian Andersen, 47 år, født i sognet 
~Dorthe Christensen, 44 år, født i sognet 
|-Anders Christian Jensen Sunesen 20 år, født i sognet 
|-Christen Larsen Sunesen, 19 år 
|-Kirsten Marie Jensen Sunesen, 8 år 
|-Jensine Anine Jensen Sunesen 6 år 
|-Christian Jensen Sunesen, 3 år 
Mikkel Christensen, 39 år, født i Torup, Thisted amt, tjenestekarl 
Marie Larsen, 30 år, født i Rær, tjenestepige 
Folketælling Skovsted 1890, en gård 
Jens Christian Andersen, 56 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Dorthe Marie Christensen,  53 år, født i Hillerslev 
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|-Kirsten Marie Jensen Sunesen, 18 år, født i Hillerslev 
|-Christian Jensen Sunesen 13 år, født i Hillerslev 
Lars Jensen, 19 år, født i Hjardemål, tjenestekarl 
 
1899 skøde Christian Jensen Sunesen, søn, 8, 14e, 7h, 11b med aftægt til sælger og hustru Dorthe Marie Christensen.   
1899 lejek del af no 8 og 11b til Martinus Jensen 
1904 fredlysning 2 gravhøje på matr. 8a - under Nationalmuseet. 
Folketælling Skovsted 1921, matrr. 8d 
Christian J. Sunesen, født 1876 i Skovsted, landbruger 
Ãne Katrine Sunesen, født 1880 i Skovsted 
|-Jens K. Sunesen, født 1903 i Skovsted 
|-Anders K. Sunesen, født 1909 i Skovsted 
Margrethe Andersen, født 1906, 1916 fra Hillerslev, husassistent 
 
1938 skøde Anders Kjærgård Sunesen, 8d, 14e 
1945 skøde do. 4p - fra Aksel Søndergård Andersen 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Sunesen, Anders Kjærgård, gdr. Skovsted, født 14. december 1909 i Skovsted, søn af gdr.Chr. Jensen Sunesen, sammested. Gift med Gudrun Sunesen, født Skårup-Larsen 14. juni 
1911 i Hunstrup, datter af landmand Mikkel Chr. Larsen, Hillers lev. Gården har været i slægtens eje fra ca. 1813. De nuværende bygninger er opført 1913. Sunesen overtog gården i 
1938. Der er opdyrket 20 tdr. land. Ejendomsskyld kr. 18300, grundskyld kr. 9900. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 8 køer, 4 ungkvægog 10 svin, mod nu 2 heste, 8 køer, 
10 ungkvæg og 40 svin. Sunesen er uddannet ved landbruget. Gården er udstykket fra fødegården 
1972, nyt tingbogsblad 8d hk. 1.7.2.2.  
 
Skovste d, matrikel no 8a - 7h 
Realregister 1846-1970 fol. 886, matrikel no 8a hk. 3.0.1.2¼ , der udgår af matr 1948, areal til vej og underlagt 7h, 7h 0.2.3.3¾- 3.2.0.1., 8h solgt), 7h 0.1.2.2¾, 10b 0.0.1.¾ ( solgt) 
no 6d hk  0.0.3.½ (solgt) no 9o hk 0.0.3.1¾ 
 
1913 skøde Mogens Chr. Andersen 8a, 7h, fra Chr. Jensen Sunesen 
 
1917 skøde Rasmus Bak, 8a, 7h med bygninger 
1917 skøde do., 10b - fra Niels Chr. Sørensen Balle 
1917 skøde do., 6d - fra Peder Chr. Oddershede 
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Folketælling Skovsted 1921, matr. 8a 
Rasmus Bach, født 1881, 1909 fra Vesløs, landbruger 
~Petra Bach, født 1884 i Hillerslev 
|-Else Marie Bach, født 1912 i Skovsted 
|-Peder Chr. Bach, født 1913 i Skovsted 
|-Peter Bach, født 1918 i Skovsted 
|-Ane Elisabeth Bach, født 1918 i Skovsted 
Christen Andersen Roer, født 1898, 1919 fra Lemvig, forvalter 
Viggo Nielsen, født 1905, 1920 fra Østrild, fodermester 
Gerda Jensen, født 1904 i Kjelstrup, husassistent 
 
1947 skøde Jørgen Chr. Christensen, 8a, 7h, 10b  
1949 skøde do., 9o fra Trier Holst 
 
1954 skøde Holger Larsen Krogh, 7h, 8a, 9o 
 
Skovste d, et hus på lejet grund på matr. no 8 
Realregister 1846-1970 fol. 876 
1880  Jens Pedersen, teglbrænder, skadesløshedsbrev til Anders Kjærgård i Kortegård med pant i en husbygning opført på lejet grund af J. Chr. Sunesens ejendom, matr. 
no 8 i Skovsted 
Hertil? 
Folketælling 1880, Skovsted, et hus 
Jens Pedersen, 55 år, født i Nors, lever af sin jordlod 
~Marianne Madsen, 36 år, født i sognet 
|-Martinus Jensen, 7 år, født i sognet 
|-Peder Jensen, 3 år 
Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Jens Pedersen, 76 år, født i Bedsted, slagter 
~Marianne Madsen, 46 år. født i Hillerslev 
|-Peder Jensen, 13 år, født i Hillerslev 
 
Skovste d, matrikel no 8b 
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Realregister 1846-1970, fol. 882 matrikel no 8b hartkorn 0.10.¾,no  11b hk ¼ album (solgt), no 9g hk 2¼album. 
 
1904 skøde Niels Jørgen Pedersen, parcel 8b - fra Chr. Jensen Susnesen- se også 2e med f lere 
1905 skøde do., parcel 11b - fra do. 
1913 skøde do. 9g - fra Rasmus Bak 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 8b 
Niels Jørgen Pedersen, født 1873 i Asperup, 1899 fra Asperup, Odense amt, husmand 
~Tine Jensine Nørgård, født 1879 i Hillerslev 
|-Jens Nørgård Pedersen, født 1909 i Hillerslev 
|-Carl Nørgård Pedersen, født 1912 i Hillerslev 
|-Holger Nørgård Pedersen, født 1914 i Hillerslev 
|-Åge Nørgård Pedersen, født 1917 i Hillerslev 
 
1941 skøde Jens Nørgård Pedersen ( 10d, 13e, 2e, 6h, 8b, 9g, 10g = landbrug 1822 - se 2e m.fl.) 
 
Skovste d matrikel no 8e 
Realregister 1846-1970 fol. 903, matrikel no 8e hk ¼ album 
 
1935 skøde Maren Nielsen Frost, 8e fra Christian Jensen 
 
1936 skøde Hans Laurids Sørensen 
 
1949 skøde Martinus Nielsen og Chr. Hansen, 8e 
 
1949 skøde Frederik L. A. Jensen 
 
1964 skøde Emma Pedersen 
 
1965 skøde Svend Sørensen 
 
1969 skøde Knud Erik Christensen, snedkersvend 
1974 nyt tingbogsblad 8e 
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Skovste d matrikel no 8g 
Realregister 1846-1970 fol. 911 matrikel no 8g 800m² 
 
1947 skøde Lars Chr. Neergård Gregersen, arbejdsmand 
 
1951 skøde Kaj Jensen, landarbejder 
 
1955 skøde Tage Elenius Skårup Hansen, landarbejder  
 
1966 skøde Jens Peter Henriksen 
 
En gård i Skovsted, gl. matr ikel no 6, ny matrikel no 9 ->9b 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 13.2., ejer Steffen Rode, bruger Christen Pedersen. 
matr ikel 1664, hartkorn 13.2., ejer Steffen Rode, bruger Mette Pedersdt. 
matr ikel 1688 no 6, hartkorn 7.4.2.2., ejer Steffen Rode, før hartkorn 13.2., bruger Jens Mikkelsen  
matr ikel 1688b no 6, hartkorn 7.4.2.2., ejer v. Pagelsen, bruger nu Mikkel Jensen 
matrikel 1688c no 6, hartkorn 7.4.2.2., ejer Nørtorp, bruger Mikkel Jensen 
1749, jordebog Nørtorp, no 6, hartkorn 7.4.2.2., bruger Lars Rasmussen 
1774, ordebog Nørtorp, samme bruger (,enken?) 
hartkornsspecif ikation 1789 no 8, hartkorn 7.4.2.2., ejer Nørtorp, bruger Niels Thomsen 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 6.6., ny matrikel no 9 hartkorn 5.2.1.2., ejer og bruger Christen Mikkelsen Ton 
skøde 1802, hk. 6.6.0.0. (differencen = udskiftningen ?) 
 
matr.1662 Christen Pedersen  Tingbog 1667-1686 
  ~Maren Christensdt. 
  |-Anne Christensdt. ~Svenning Christensen,Skovsted 
  |-Lars Christensen i Kanstrup 
  |-Boel Christensdt.  
  |-Karen Christensdt. ~Niels Andersen  i Kortegård  > Spanggård, Østrild 
  |-Else Christensdt. ~Christen Pedersen i Skovsted (=Christen Pedersen Momtoft) 
  |-Christen Christensen i Skovsted † før 1675~Maren Torstensdt. 
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  |-Maren Christensdt. †1684 ~Lars Christensen, Thisted 
1668 6.10. Peder Andersen i Hov får arveafkald af Christen Pedersen, barnefødt i Ll. Hillers lev, nu boede i Hov, på sin fæstemøs vegne Else Christensdt, for arv efter sl. far Chris ten 
Pedersen og sl. mor Maren Christensdt., som begge boede og døde i Skovsted, såvel som efter hendes sl. oldemor Maren Nielsdt. i Kanstrup 
1675 9.2.Svenning Christensen i Skovsted får afkald på arv efter s in hustru Anne Christensdt., som boede og døde i Skovsted, fra Lars Christensen i Kanstrup på egne og søster Boel 
Christensts. vegne. fra Niels Andersen før i Kortegård nu i Spanggård i Østrild på sin kones vegne Karen Christensdt.s vegne. Christen Pedersen i Skovsted på s in kone Else 
Christensdts. vegne. og Jens Mikkelsen i Skovsted på sin steddatter Maren Christensdts vegne. Lars Christensen i Kanstrup giver desuden afkald på sin sl. bror Christen 
Christensens vegne i Skovsted efter fuldmagt. 
Tingbog This ted 1686, fremlægger Lars Christensen, under Bjerget (Thisted) afkald fra sin kone Maren Christendatters arvinger, nemlig 1 broderlod til Lars Christensen i Kanstrup, 
en søsterlod til sl. Jens Christensen Hoves børn (= Boel Christensdt.) Peder, Anne, Maren og...- en søsterlod til Else Christensdt. ~Christen Pedersen i Skovsted og  
en søsterlod til Karen Christensdatters børn: Anders Nielsen født i Kortegård på egne og søskendes vegne:Christen, Anne, Anne og Dorthe ( Karen Christensdt. var ~Niels Andersen 
i Kortegård. 
 
Før 1688 Jens Mikkelsen 1638-1700  Tingbog 1689, før i Klosterhus,1700  
  e Maren Christensdt.~1685 49 Skovsted do 1700  far C Bertelsen 
  |- Karen Jensdt.~Lars Rasmussen, 87 Nørt 1744 
  |-Mikkel Jensdt., ugift?, overtager fæstet Nørt 1744 
(if lg.” Hov, Malle, Kløv” skal Jens Mikkelsen have været ~Mette Pedersdt., enke e. Christen her i gården eller Klosterhus? 
Tingbog 1700 Nørtorp har stævnet s l. Jens Mikkelsens enke i Skovsted Maren Christensdt., der vidnede om hvem hendes sl. mand havde indstævnet på fogedens vegne (udenbys 
sag)-Tingbog 1675 : Jens Mikkelsens steddt.Maren Christensdt. i Skovsted giver afkald til Svenning Christensen for arv e. dennes s l. hustru Anne Christensdt.  
se også Kloster, under ny matr. no 5 
 
Før 1710 Mikkel Jensen her Nørtorp 1744 
  “eneste arving, hans søster Karen Jensdt., der ægter Lars Rasmussen i Hjardemål Klit, der søger om overtagelse af fæstet e. Jens Mikkelsen 
 
1744  Lars Rasmussen, barnløs  Nørt.1763/273, hele og ½ søskende 
  e. Anne Mikkelsdt.(Karen?, se ovenstående 
 
før 1789 Niels Thomsen Brogård 42 Kjelstrup U1798.4/230   far T Larsen Brogård 
  e. Marie Kirstine Jensdt. 43 
  |-Jens Nielsen 81 
  |-Anne Nielsdt. 76 
  |-Maren Nielsdt. 78 
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  |-Karen Nielsdt. 84 
Ved Folketællingen 1787 bor de ovennævnte familiemedlemmer i gården, 
desuden en tjenestekarl Søren Andersen 30 år, en tjenestedreng Anders Andersen 17 år og tjenestepige 
Kirsten Mikkelsdt. 21 år 
Ved folketælling 1801, 2. fm. bor Niels Thomsens enke 48 år, som bonde og gårdbeboer i gården 
børnene Maren, Jens og Karen er hjemme 
desuden datteren Anne Nielsdt. 26 år ~med Peder Brusgård, 23 år og tjenestekarl ( Peder Jensen født Brusgård 1778 - se under huse) 
 og en tjenestekarl Peder Jensen 27 år.. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 83, hk. 6.6.0.0. 
1802 skøde Niels Thomsens enke Maren Kirstine Jensdt. hk. 6.6.0.0. 
1811 testamente, Maren Kirstine Jensdt., Niels Thomsens enke 
 
1811  Jens Nielsen, hendes søn overdraget hendes gård i Skovsted ( hendes dødsattest dat. 1825 ) 
 
1824 auktionsskøde  Christen Mikkelsen (Ton) på Jens Nielsens gård i Skovsted. hk. 6.6.0.0. 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Christen Mikkelsen Ton, 41 år, gårdmand 
Ãnne Pedersdt., 40 år 
Christen Justsen, 25 år, tjenestekarl 
Karen Marie Andersdt. 29 år, tjenestepige 
Christen Pedersen 17 år, tjenestekarl 
folketælling 1845, Skovsted, en gård 
Christen Mikkelsen, 52 år, født i sognet. gårdmand 
~Johanne Andreasdt., 31 år, født i Østrild 
Ane Jensdt., 7 år, plejebarn 
Lars Pedersen, 20 år, født i Sennels, tjenestefolk 
Margrethe Jensdt., 23 år, født i Vigsø do 
fol. 95: 
1854 testamente mellem Christen Mikkelsen Ton og hustru Johanne Andersdt., hendes adkomst til, efter skøde 1824 tilhjelmede gård i Skovsted hk. 6.6.0.0., my matr. no 9, 5.2.1.2. 
 
1854 attest Peder Christian Pedersen er ~med enken - hans adkomst (no 9a, hk. 4.4.2.1. solgt fol. 366, 0.2.1.¼ solgt fol. 403, 0.0.1.¼ solgt fol. 339) 
folketælling, Skovted 1860, et hus 
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Peder Christian Pedersen, 34 år, født i sognet, husmand 
~Johanne Andersdt., 46 år, født i Østrild 
|-Christiane Pedersen, 4 år, født her 
se ogå 9k,7e 
 
1862 skøde  Thomas Jensen, no 9b i Skovsted hk. 0.3.1.1. med bygninger, mageskifteskøde 
Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Thomas Jensen, 58 år, født i sognet 
~Kirstine Nielsen, 38 år, født i Sennels 
Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Thomas Jensen, 68 år, født i Hillerslev 
~Kirstine Nielsen, 48 år, født i Sennels 
Realregister 1846-1970 fol. 852, matr. 9b hk. 0.3.1.1. (ændret 0.4.1.2½), 10e 0.0.1.1¾ (udg. matr.) 
1908 adk Kirstine Nielsen, enken, 9b med bygninger 
 
1911 skøde Julie Krog, samme ejendom - fra ar ingerne efter Kirstine Nielsen 
 
1914 skøde Ib Chr. Thomsen 
1917 skøde do, 19e - fra Niels Chr. Sørensen Balle 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 9b 
Ib Thomsen, født 1839 i Skovsted, ugift 
Else Marie Henriksen, født 1885 i Hovsør, 1913 fra Thisted, husbestyrer 
|-Jens Peter Henriksen, født 1913 i Thisted, barn 
1923 adk Else Marie Henriksen, enken 9b, 10e 
 
1959 skøde Jens Peter Henriksen, samme ejendom,  
 
Gård i Skovsted, ny matrikel no 9a 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 366 
1854 skøde Peder Koldkjær Thomsen, parcel matrikel no 9a af sælger Peder Christian Pedersens udstykkede gård, hk. 4.4.2.1. (pant i bygninger) 
1859 skøde do., no 4i hk 1½ album, og 4k hk 2 album, fra Niels Christian Kortegård 
Folketælling, Skovsted 1860, en gård 
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Peder Koldkjær Thomsen 43 år, født i Tved, gårdmand 
~Maren Bertelsdt., 61 år, født i Tved 
|-Martha Marie Christensen. 23 år, født i Vigsø 
|-Dorthe Kristine Christensen, 20 år,født i Vigsø 
|-Bertel Christensen, 18 år, født i Vigsø 
1868 testam Maren Bertelsdts adkomst, enke efter Peder Koldkjær Thomsen, no 9a,4i,4k. 
1869 skøde Maren Bertelsdt., Peder Koldkjærs enke, parcel 16d i Skovsted hk. 0.1.2.¼ - sælger Lars Peter Hamborg 
 
1875 skøde Bertel Christensen Krog, no 9a,4i,4k,16d, med aftægt til sælgereren hans mor. ( hans 2 søstre Dorthe Kirstine og Kirsten Marie Christensen har pant i ejendommen) 
- se også matr. 4d 
Folketælling, Skovsted 1880, en gård 
Bertel Christensen Krog, 37 år, ugift, født i Vigsø, gårdejer og bestyrer 
Martha Marie Christensen, 43 år, ugift, født i Vigsø, hubestyrerinde * 
Maren Bertelsen, 80 år, enke, født i Tved, deres mor 
Thomas Klit Hansen, 21 år, født i Nors, plejesøn              ( se 2b Skovsted ) 
Niels Christian Andersen, 18 år, født i sognet, tjenestekarl 
Niels Christian Andersen, 13 år, født i sognet, tjenestedreng 
* Martha Marie Christensen Krog bor ved folketælling 1890, husejer 
Folketælling Skovsted 1890 
Bertel Christensen Krog, 46 år, født i Vigsø, gårdmand 
~Marie Nielsen, 45 år, født i Hillerslev 
|-Christen Peter Krog, 2 år, født i Hillerslev 
Maren Bertelsen, 90 år, enke, født i Tved, blind 
Lars Christen Pedersen, 24 år, født i Hillerslev, tjeestetyende 
Mikkel Larse Mikkelsen, 17 år, født i Hillerslev, tjenestetyende 
Marie Pedersen, 21 år, født i Hillerslev, tjenestetyede 
 
Realregister 1846-1970 fol. 851, matr. 9a hk 4.4.2.1., 16d hk 0.1.2.¼, Ll. Hillerslev no 4i hk 1½ album, 4k hk 2 alb. (frasælges 9g,hk), 2g hk  0.0.2¾ (sælges igen) , 4f 1½ alb., 4g 
1½ alb., no 18 hk 2 album - 1936 udgør 9a 3.7.1.1½ 
 
1909 skøde Rasmus Bak, samme ejendom med ydelser til sælger Bertel Christensen og hustru  
1916 skøde do., 2g 
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1917 skøde Niels Chr. Sørensen Balle, 9a, 16d, 4i, 4k med bygninger med kontrakt til forældre Søren Nielsen Balle og Kirstine født Larsen 
1919 skøde do., 4f, 4g, 4h Ll. Hillers lev - auktionsskøde 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 9a 
Christian Balle, født 1891 i Skovsted, ugift, landbruger 
Søren Balle, født 1846 i Skovsted, hans far 
~Kristine Balle, født 1859, 1893 fra Hjardemål, hans mor 
|-Anine Marie Balle, født 1895 i Skovsted 
Christen J. Jensen, født 1905, 1914 fra Skårup, forvalter 
Carl Andreas Jensen, født 1906, 1914 fra Skårup, fodermester 
Matilde Jensisne Jensen, født 1906 Hillerslev, husassistent 
 
1927 skøde I. P. Dige 9a, 16d, 4i, 4k, 4f,g,h.  
1932 adk Henriette Madsine født Jensen, enken.  
 
1935 skøde Thorning Riis Jensen, 9a, 16d, 4i, 4k,4f,g,h. 
1936 skøde do. no 18 i Skovsted - fra Johannes Jensen 
overført fol. 904 matr. 9a hk 3.7.1.1½, 11d 0.0.1.1¼, 16d 0.1.2.¼, 5d 0.0.3.½., 18 underlægges 9a, 7m 0.0.1.½, 8h 2¾ alb., 10b 0.0.1.¾. af Skovsted. Ll. Hill. 4f,g,h, i,k, 
1936 skøde do., 11d - fra Alfred Sunesen 
1941 skøde do., 6d - fra     Rasmus Bak 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS”: 
Jensen, Thorning Riis, gdr. Skovsted, født 15. januar 1905 i Boddum, søn af lærer A.P. Jensen, Boddum. Gift med Agnethe Jensen, født Pedersen 15. december 1918 i Thisted 
Landsogn, datter af rentier Anders Pedersen. Gårdens navn er “Skovgård”. Stuehuset er opført ca. 1857, staldene 1828. Jensen overtog gården i 1935. Dervar da opdyrket 66 tdr. 
land, det samme som nu. Ejendomsskyld kr. 46600. grundskyld kr. 26600- Besætningen ar ved overtagelsen 3 heste, 16 køer, 20 ungkvæg og 20 svin. Den er nu 7 heste, 20 køer, 30 
ungkvæg og 50 svin. Jensen er uddannet ved landbruget, har været på Ladelund Landbrugsskole 1924-25 og på Rønshoved Højskole 1934-35, er medlem af Hillerslev sogneråd og 
Dansk Ungdomsforening. Har interesse for kvægavl og frøavl. 
 
1947 skøde Henry Østergård Pedersen og Alfred Myrup, 11d, 16d, 18, 9a, 6d 
 
1947 skøde Trier Holst, 6d, 9a, 11d, 16d, 18 
1949 skøde do. 7m - fra Johannes Jensen 
1949 skøde do., 8h, 10b - fra Jørgen Chr. Christensen 
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Adresse 2003, Ålborgvej 147, ejer Åge Jensen 9a m.fl. 
 
Skovste d, matrikel no 9c 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 403 ( nyt register fol. 853) 
 
1858 skøde Jens Nielsen Jensen, en udstrykket parcel matr ikel no 9c i Skovsted, hartkorn 0.2.1.¼ fra Peder Christian Pedersen, ( køber har pant i bygning) 
1873 skøde do., lodden matr. no 4d i St. Hillers lev hk 0.1.3.1¾ - fra Jens Larsen 
 
1877 skøde Niels Christian Knudsen, no 9c og 4d 
Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Niels Christian Knudsen, 65 år, født i Ørum 
~Johanne Marie Knudsen, 57 år, født i Hvidbjerg v. Å 
Ved folketælling 1890 Skovsted bor Niels Christian Knudsen stadig i huset, nu som enke 
 
Realregister 1846-1970 fol. 853, matr, 9c hk 0.2.1.¼ 8 4d frasælges.-  9c 2¼ album 
 
1896 skøde Knud Bjerregård Nielsen og Poul Chr. Poulsen, 9c, arvinger efter Niels Chr. Knudsen, iflg. skifte 
 
1896 skøde Sune Chr. Sunesen, samme ejendom 
 
1909 skøde Bertel Christensen Koldkjær, samme ejendom 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 9c 
Bertel Koldkjær, født 1842, 1853 fra Vigså, landbruger 
~Marie Koldkjær, født 1842 i Skovsted 
Maren Nielsen, født 1838, i Skovsted, ugift, husassistent 
 
1924 skøde Chr. Larsen Sunesen, 9c med bygninger m. servitut, bolig for sælger og hustru Marie Koldkjær samt Maren Balle 
 
1937 skøde Chr. J. Sunesen, 9c 
 
1962 adk Jens Chr. Sunesen, sognerådsformand og Anders Kjærgård Sunesen i Skovsted, 9c  
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1962 skøde Martin Roesen, fhv. gdr. 9c 
 
Skovste d, matrikel no 9e 
Realregister 1846-1970 fol. 878, matrikel no 9e hartkorn 1½ album 
 
1898 skøde Karen Marie Skårup, enke født Hansen, parcel matr. no 9e med bygninger - fra Bertel Christensen Krogh 
 
1908 skøde Dorthe Marie Christensen Krogh, samme ejendom 
 
1910 skøde Anders P. Andersen, samme ejendom 
 
1919 skøde Josef N. Poulsen 
 
1920 skøde Knud Krogh Chr. Jensen 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 9e 
Knud Jensen, født 1882, 1919 fra Krik, arbejdsmand 
~Inger Jensen, født 1889, 1919 fra Vorupør 
|-Rose Marie Andersen, født 1911, 1919 fra København, barn 
|-Rigmor Jensen, født 1918 i Krik,1919 fra Krik 
|-pige, udøbt, født 1921 i Skovsted 
Christian Ejnar Christensen, 1910 fra Sennels, murersvend 
 
1921 skøde Carl Chr. Bunk Mortensen 
 
1923 skøde Chr. Overgård Larsen 
 
1927 skøde Alfred Pedersen 
 
1945 skøde Niels J. Skårup 
 
En gård i Skovsted gl. matr ikel no 8, ny matrikel  no 10 
kommissionsmatrikel 1661/62, hartkorn 6.4., ejer Karen Dyre, bruger Peder Andersen 
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matr ikel 1664, hartkorn 6.4., ejer Anne Ahrenfeldt til Ullerupgård, bruger Peder Andersen 
DØV 1683, ødegård kongelig majestæts, hartkort 6.4., Peder Andersen 
DØV: fæste med fr ihed 1684-1687, bruger Peder Andersen hartkorn 6.4. 
Fortegnelse 1685 ødegårde tildømt kongelig majestæt, forrige Ullerupgårds, bruger Peder Andersen, hartkorn 6.4. 
1684/85, husbondløst gods : en ødegård, forrige Ullerupgård, bruger Peder Andersen, fæstet med fr ihed 1 år, nu Christen Christensen og Steffen Christensen 
matrikel 1688 no 8, hartkorn 4.3.1.1., ejer Kongen, før hartkorn 6.4., bruger Peder Andersen 
DØV 1689, kongelig majestæts gods, en gård forr ige Ullerupgårds, bruger Peder Andersen, gl. hartkorn 6.4., nye hartkorn 4.3.1.1., fæstet til Christen og Steffen Christensen 
matrikel 1688b no 8, hartkorn 4.3.1.1., ejer ryttergods, bruger Peder Andersen - nu Svenning Christensen og Just Jensen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 8 hartkorn 4.3.1.1., bruger Peder Andersen. Solgt til Claus Caspergård 
matrikel 1688c no 8, hartkorn 4.3.1.1., ejer Caspergård, bruger Just Jensen* og Christen Svenningsen 
1762:”Gods tillagt Todbøl, hvoraf bonden selv svarer skatterne til amtsstuen: no 8 - uden bygning, 
  ½ gård hk. 2.1.2.2., bruges af Just Jensen 
               ½ gård bruges af Peder Svenningsen 
1768, Todbøl strøgods, ½ gård, hk. 2.1.2.2., bruges af Ole Kieldsen 
                                     ½ gård, hk. 2.1.2.2., bruges af Torsten Mikkelsen 
(1776 skøde til Villads Baun hartkorn 4.3.1.1., hvoraf solgt hk 2.2. til kanseliråd Toft 1777) 
U1780  f.279 Jens Jensen Nørgård i Hov, Sennels sogn - fæstebrev på hk. 2.2., mark og engskifte i Skovsted “af Villads Bauns såkaldte ødegård, som jeg ( Toft) hartilkøbt mig, 
hvilken gård i Hov med jorden på Skovsted mark udgør hk. 6.1.1.1. 
hartkornsekspedition 1789 no 12 hartkorn 2.1.2.2., selvejer Jens Nørgård i Hou 
Skøde hartkorn 4.3.1.1., i skifte e. Villads Nielsen Baun 1805, selvejer 
hartkornsspecif ikation 1789 no 11, hk, 1.7.1.1., selvejer Villads (Nielsen) Baun ( bliver ny matr. no 10. hk. 1.3.3.¼ 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 1.7.1.1., ny matrikel no 10, 1.3.3.¼, ejer og bruger Søren Balle 
 
matr.1664 Peder Andersen   Tingbog 1674 
Tingbog 1674 Anne Ahrenfeldt har ladet vurdere boet efter sl. Peder Andersen, som boede og døde i Skovsted 
do 1684 har Svenning og Christen Steffensen synet græsningen til Peder Andersens ødegård. 
 
matr. 1688c Svenning Christensen- se gård gl. no 10 (ny matr. no 8) Tingbog 1672 ff 
  ~Anne Christensdt.   do, bror =. Lars Christensen i Kanstrup 
 
matr.1688c Just Jensen 
*ad Just Jensen: I skifte Caspergård (Todbøl) 1769, efter gårdmand Peder Mikkelsen i Kjelstrup, nævnes 
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dennes ½ søster Ane Justdt., enke efter Niels Jensen Bisgård i Hillerslev og 
½ bror Anders Justsen i Thisted 
desuden en hel søster Anne Mikkelsdt. ~Søren Andersen i Hjardemål 
 
Før 1762 Ole Kjeldsen, ½ gård 
hvor bor han 1787? 
Folketælling 1787, Skovsted 23. fm 
Ole Kjeldsen  05 
~ Karen Nielsdt. 15 
til huse Maren Klit, 51 år ugift. 
 
Før 1762 Torsten Mikkelsen  
 
 1776 skøde Villads Nielsen Baun 33 HH1805/861  
  e. Inger Christensdt. 41 
  |-Maren Villadsdt. 71 
  |-Else Katr ine Villadsdt. 75 
  |-Anne Villadsdt. 81 
formyndere v. skiftet:Christen Mikkelsen og Mikkel Jensen Ton, Skovsted 
folketælling, Skovsted 1787, 16.fm. 
Villads Baun, 55 år, bonde og gårdbeboer 
~Inger Christensdt. 45 år 
|-Maren Villadsdt. 17 år 
|-Jens Villadsen, 14 år (= Niels Chr.?) 
|-Else Villadsdt., 12 år 
|-Anne Villadsdt., 1 år 
Ved folketælling 1801, Skovsted 5. fm., var der 3 hjemmeværende børn 
Maren Villadsdt., 30 år 
Niels Christian Villadsen, 28 år 
Anne Villadsdt., 20 år 
bemærk at nævnte sønner Jens og Niels Chr. ikke er nævnt i skiftet 1805 
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Ejerliste, skøde og panteregis ter 1823-46, fol. 74, hk. 1.7.1.1. 
1776 skøde Villads Baun, hk. 4.3.1.1. med tiender - solgt til cancellieråd Toft 1777, hk. 2.2.0.0. 
1805 skifte Maren Villadsdt., Villads Bauns enke er overdraget hk. 1.7.1.1.  
 
1807 tiendeskøde Søren Mikkelsen Balle i hk. 1.7.1.1. 
1832 attest Søren Mikkelsens Balle er ~med enken Maren Villadsdt. Baun. 
1832 attest Maren Villadsdt. er død 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Søren Mikkelsen Balle, 66 år, gårdmand 
~Maren Villadsdt. 61 år 
|-Niels Christian Sørensen, 26 år 
Inger Marie Jensdt., 16 år, tjenestepige 
folketælling, Skovsted 1845, 8. fm 
Søren Mikkelsen, 79 år,enke gmd. født i sognet 
|-Niels Christian Sørensen, 39 år, gift. født i sognet, tjener faderen 
~Anne Marie Pedersdt., 38 år, født i Tved sogn 
|-Maren Nielsdt., 7 år, født her 
|-Anne Nielsdt., 6 år, født her 
|-Peder Christian Nielsen, 4 år, født her 
|-Marie Nielsdt., 1 år, do 
Maren Jensdt., 22 år ugift, født i Hunstrup, tjenestepige. 
 
1848 skøde Niels Christian Sørensen, hk. 1.7.1.1., ny no 10 1.3.3.¼ - fra sin far Søren Mikkelsen Balle 
Ved folketælling 1860, Skovsted bor samme familie i gården 
en søn yderligere tilført 
|-Søren Nielsen, 13 år, 
Ved Folketælling Skovsted 1880 bor parret i gården med børnene Maren og Søren 
 
1880 skøde Søren Nielsen, gården no 10 i Skovsted, hk. 1.3.3.¼ med aftægt til sælgerren - hans forældre Niels Christian Sørensen og Maren Pedersen 
Folketælling Skovsted 1890, en gård 
Søren Nielsen, 42 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Kirstine Larsen, 31 år, født i Hjardemål 
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|-Anne Marie Balle, 2 år, født i Hillerslev 
Niels Peter Andersen, 17 pr, født i Hillerslev, tjenestekarl 
Anne Marie Jensen, 14 år, født i Hillerslev, tjenestepige 
 
Realregister 1946-1970 fol. 855, matr. no 10a hk 1.0.3.2¾ ( 10b,c,d,e,f,g,h,i frasælges løbende-10a overføres til 5m, 7i ¼ album, 1d 0.1.1.1¾ 
 
1901 skøde Bertel Christensen Krog eller Koldkjær, samme ejendom 
 
1915 skøde Niels Christian Sørensen Balle, samme ejendom 
 
1917 skøde Chr. Christensen Krog, 10a, 7i 
1911 skøde do., 1d af Oddershedegård - fra Martinus Jensen 
( må være Christian Krog - se matr, 7b 
 
1923 skøde Lars Chr. Marius Larsen, 10a, 7i, 1d 
 
1927 skøde Martin Krog, samme ejendom - fogedudlægsskøde 
“DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS” 
Krog, Martin, gdr. Skovsted, født 24. december 1903 i Skovsted, søn af landmand Chr. Christensen Krog.- Gift med Ane Marie Krog, født Kappelgård den 25. september 1905 i 
Hillerslev, datter af landmand Peder Pedersen Kappelgård. Gården er ombygget i 1930 og 1938 og overtaget af Krog 1927. Der var da opdyrket 15 tdr. land, mod nu 17 tdr. land. 
Ejendomsskyld kr. 18000, grundskyld kr. 10300. Besætningen var ved overtagelsen 2 heste, 4 køer, 3 ungkvæg og 1 svin, mod nu 2 heste, 9 køer, 6 ungkvæg, 50 svin og 2 får. Krog 
er uddannet ved landbruget, har været i bestyrelsen for Hillerslev Mejeri, vælgerforening, forsamlingshus og hesteforsikring. Har være frihedskæmper. 
 
1946 skøde Ejnar Ringgård Christensen 
overført 5m i Skovsted 
 
Skovste d, matrikel no 10k  
Realregister 1846-1970 fol. 898, matr. 10k Skovsted 650m² 
1931 skøde Herman Vestergård - fra Anders Jensby 
1974 nyt tingbogsblad 10k 
  
En ejendom i Skovsted , ny matrikel no 11- 11a 



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

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

81 

hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 1.2.2.1½, ny matr. no 11, hartkorn 1.0.1.2¾, ejer og bruger Niels Christian Pedersen, nu Thomas Jensen Overgård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46 fol. 80 ( nyt register fol. 850) 
 
1795 skøde Johan Christian Pedersen, hk. 0.3.3.1½, fra Niels Jensen Kanstrup og Mikkel Jensen Ton 
anmærkning: “Som Niels Christian Pedersen er blevet ejer af ved ægteskab med Johan Christian Pedersens hustru” 
1800 skøde Johan Christian Pedersen hk. 0.3.1., fra Niels Jensen Kanstrup 
1802 skøde do, hk. 0.3.2., fra P. Marcussen på Ullerupgård 
1802. panteobl. Johan Christian Morsing i hk. 0.3.1.0 og 0.3.2., 
folketælling, Skovsted 1801 12 fm. 
Christian Pedersen 46 år, bonde og gårdbeboer 
~Ingeborg Nielsdt. 40 år  
|-Niels Christiansen (se dog skiftet = Johansen) 2 år 
Niels Pedersen, konens far 72 år,enke e. 2. ægteskab  
1803 skifte Ingeborg Nielsdt.s adkomst på stervbostedet hk. 1.2.2.1½, enke efter Johan Christian Pedersen  
Johan Christian Pedersen 55 HH1803/696 
e. Ingeborg Nielsdt. 61    N Pedersen  
|-Niels Johansen 99 
Ved skiftet bor konens far Niels Pedersen 72 år på gården 
Enkens lavværge Peder Poulsen Bisgård af Skrannerup, Mors, der tillige er mødt på s in kones vegne, der er arving efter Peder Boersen i Skrannerup, kreditor her i boet 
Formynder Mikkel Jensen Ton af Skovsted 
1803 panteobl. Ingeborg Nielsdt., Johan Christians enke i hk. 0.3.3.1½ 
 
1804 tiende Niels Christian Pedersen, til hans hk. 1.2.2.1½ 
1838 attest Niels Christian Pedersen og Ingeborg Nielsdt., viede 
Folketælling Skovsted 1834, en gård 
Niels Christian Pedersen, 68 år, gårdmand 
~Ingeborg Nielsdt., 75 år 
|-Niels Johansen 35 år, (hendes søn) 
Karen Pedersdt. 34 år, tjenestepige 
 
1838 skøde Thomas Jensen Overgård, sælgers sted hk. 1.2.2.1½ 
folketælling Skovsted 1845, 7. fm. en gård 
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Thomas Jensen Overgård, 33 år, gårdmand, født i sognet 
~Karen Marie Jensdt., 33 år, født i Hunstrup 
|-Jens Hundahl Thomsen, 7 år 
|-Jens Overgård Thomsen, 4 år 
Karen Bach Thomsen, 17 år, født i sognet, tjenestepige 
 
1845 skøde Jens Nielsen Hauge, sælgers sted 1.2.2.1½ - nye hk. 1.0.1.2¾, matr. no 11.( ¼ alb. frasolgt) ( fortsat fol. 185) 
folketælling, Skovsted 1860, en gård (her til?) 
Jens Nielsen, 55 år født i sognet, gårdmand 
~Ãnne  Christiansdt., 55 år, født i Hunstrup’ 
|-Nikoline Andrea Jensen 22 år, født i Østrild 
|-Christian Jensen, 18 år, født i Østrild 
|-Iver Jensen, 12 år, født i sognet 
 
1873 skøde Jens Christian Nielsen Kirk, gården no 11 i Skovsted 1.0.1.2¾. ( no 11b frasoslgt)  
 
1877 købekontrakt Jens Christian (Andersen) Sunesen, hovedparcel 11a 1.0.1.2½  
1878 skøde påtegnet kontrakt 
se også gård ny matrikel no 8 
 
Realregister 1846-1970 fol. 856, matr. 11a i Skosted, hk. 1.0.0.1½ (11d overført anden ejendom). 9k 0.0.3.¾ 
 
1883 skøde Chr. Larsen Sunesen, søn, no 11a med bygninger 
1890 Skovsted,  
Christen Larsen Jensen Sunesen, 29 år, født i Hillerslev, gårdejer 
~Dorthe Marie Larsen Oddershede, 28 år, født i Hillerslev 
|-Jens Christian Sunesen, 5 år 
|-Lars Peter Knudsen Sunesen, 4 år  
|-Dorthe Marie Sunesen, 2 år, født i Hillerslev 
|-Martin Christian Sunesen, 1 år, født i Hillerslev 
Kristiane Christensen Damsgård, 16 år, født i Lild, tjenestepige 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 11a 
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Chr. L. Sunesen, født 1860 i Skovsted,ugift (? enke) avlsbruger 
|-Anne Sunesen, født 1891, i Skovsted, husbestyrerinde 
|-Alfred Sunesen, født 1905 i Skovsted, barn 
 
1931 skøde Alfred Sunesen, 11a 
1936 skøde do-, 9k - fra Thorning Riis 
 
1939 skøde Otto Poulsen, 9k, 11a 
 
1947 skøde Chr. M. Christensen og Lars Chr. Bunk, samme ejendom 
 
1947 skøde Magnus Theodor Larsen Harring, 9k, 11a 
 
Skovste d, matrikel no 11b m.fl. 
Realregister 1846-1970 fol. 887, matrikel no 11b hartkorn ¼ alb., no 3m hk 0.0.1.1½, no 2f hk ¾ alb., no 6i hk 0.0.2.1¾, 9f uden hk, 2i 2 alb., 5b 2¼, 10f 1½ alb., 3e 0.0.3.2.,  
 
1913 skøde Otto Nielen, 11b - fra Niels Jørgen Pedersen 
1919 skøde do., 3m - fra Niels Chr. Jensen Skårup 
se også matr. no 5’l 
 
1949 skøde Emil Sejerskilde Nielsen, søn, 11b, 3m, 2f, 6i, 9f, 2i, 10f, 3e - se også 2e 
 
Et hus i Skovsted, ny matrikel no 12 - 12a 
hartkornsspecif ikation 1789 no 2, hartkorn 0.4., selvejer Jens Tækker 
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 0.4., ny matrikel no 12, 0.3.0.1¾, ejer  og bruger Poul Nielsen Smed - skolelærerembedet, bruger skolelærer Morten Christensen 
 
før 1789 Jens Pedersen Tækker ~1780 m.enke   41 Kjelstrup    far P Christensen Tækker 
  ~Anne Lukasdt.. 28 HH1795/26 
hendes dt. Anne Pedersdt. 68 i sognet 
I skiftet kaldes hun fejlagtigt Maren Pedersdt. I skiftet nævnt Annes morbror Christen Lukassen fra Tømmerby. Husets hartkor 4 skp. 
folketælling, Skovsted 1787 19. fm. 
Jens Tækker 47 år 
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~Anne Lukasdt. 59 år i 2. ægteskab 
Anne Pedersdt. 19 år, af konens 1.ægteskab 
 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 76 ( nyt reg. fol. 858 og 459) 
 
1799 skøde Poul Nielsen Smed eller Skomager - 4 skp. fra Jens Pedersen Tækker 
Poul Nielsen  71 i sognet 
~Anne Pedersdt. 68 se ovenfor 
folketælling 1801, Skovsted 11. fm. 
Poul Nielsen 30 år, husmand med jord 
~Anne Pedersdt. 34 år 
Jens Pedersen, konenes stedfar 60 år, enke 1. g. 
Ved folketælling, Skovsted 1845 bor parret som aftægtsfolk i et hus 
hos dem bor 
Maren Andersdt., enke og nyder almisse 80 i sognet 
Else Katrine Pedersdt. 23 i sognet 
Folketælling, Skovsted 1834, et hus 
Poul Nielsen Smed, 63 år, smed 
Ãnne Pedersdt. 67 år 
Else Katrine Villadsdt., 59 år, enke 
 
1838 skøde Anders Pedersen, huset 4 skp. 
1841 skøde   Hillerslev sogns skolekommiss ion, samme ejendom, mageskifteskøde på et hus 4 skp. - nyt reg. fol. 858 ( se nedenfor) 
1841 skøde do. hk. 0.6.0.2., fra Niels Christian Thøgersen, parcel af sælgers gård, fra fol. 159  no 13a i Kjelstrup hk 0.3.2.1 og no 12 i Skovsted 0.3.0.¾) 
(13a Kjelstrup- se Kjelstrup) 
Folketælling, Skovsted 1845, et hus 
Anders Pedersen Gasbjerg, 41 år, født i Tved, lever af sin jordlod 
Ãnne Elisabeth Jensdt., 35 år, født i Thisted 
|-Jens Christian Andersen 5 år 
Marie Andersdt. 11 år, født i Sennels, plejedt. 
 
Realregister 1846-1970 fol. 858, matr. no 12 hk 0.3.0.1¾ (12b frasolgt , ny 12a 0.0.1.1¾ 
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1841 skøde Hillerslev sogns skolevæsen på et hus hk. 0.4., mageskifteskøde. aftægt til Poul Nielsen Skomager overtages ( udslettet 1907) 
overført 1968 til 12a 
Skolehuset i Skovsted, ny matr. 12 
hartkornsekstrakt 1820/39, , hk. 0.4.0.0., ny matr. no 12, hk. 0.3.0.1¾, , ejer og bruger Poul Nielsen Smed,->Skolelærerembedet, bruger Morten Christensen, skolelærer 
folketælling Skovsted 1845 
Morten Christensen, skolelærer 04 Torslev, Hjørring 
~Johanne Marie Christensdt. 22 i sognet 
|-Hans Jacob Nascou Christensen (“deres søn”) 32 Bejstrup 
|-Mathias Nachou Christensen (do) 33 Bejstrup 
|-Christian Elias Christiansen,(do) 42 i sognet 
Anne Marie Sørensdt., tjenestepige 24 i sognet 
Ved folketælling Skovsted 1860 bor parret med børnene Christian Elias 
|-Niels Borregård Christensen, 13 år, født i sognet 
|-Ida Kirstine Christensen, 11 år, født i sognet 
|-Christen Bunk Christensen, 8 år, født i sognet 
|-Elisabeth Christensen, 2 år, født i sognet 
Jens Lund, 22 år, født i Snedsted, medhjælper ved skolen 
Maren Kirstine Christensen, 27 år, født i sognet, tjenestepige 
Ved folketælling 1880 bor Morten Borregård Christensen i Brund - se der 
 
Folketælling Skovsted 1880, Skovsted skole, et hus 
Jens Nielsen Skårup, 27 år, ugift, født i Lild, skolelærer 
Karen Nielsen Skårup, 23 år, ugift, født i Lild, husholderske 
Folketælling Skovsted 1890, Skovsted skole 
Jens Nielse Skårup, 37 år, født i Lild, skolelærer 
~Karen Marie Hansen, 34 år, født i Nors 
|-Aksel Skårup, 4 år, født i Hillerslev 
|-Martin Skårup, 3 år, født i Hillerslev 
|-Hanne Skårup, 2 år, født i Hillerslev 
Elvine Marie Kirstine Jensine Petrine Larsen, 18 år, født i Hudborg, tjeestetyende 
 
Folketælling Skovsted 1921 
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Hartvig Gellert, født 1889 i Lerup, hjørring amt, her til sognet  1912 fra Allerup, lærer 
Õline Gellert, født Christensen, 1889 i Fjenneslev Sorø amt, 1916 fra St. Tårnby? 
|-Dagmar Gellert, født 1917 i Skovsted 
|-Inga Gellert, født 1919 i Skovsted 
Kirsten Gellert, født Beyerholm, 1858 i Hjarup, Ribe amt, enke, 1912 fra Ranum?, slægtning, pensioneret lærereneke 
 
Skovste d, matr. 12b 
Realregister 1846-1970 fol. 885, matrikel no 12b hartkorn 0.2.3.0. (12c 1 album solgt) no 6e  (overført anden ejendom) 
 
1907 skøde Anders Kjærgård Pedersen, parcel med bygninger 12b - fra sognerådet 
 
1910 skøde Chr. Overgård Larsen, samme ejendom 
 
1916 skøde Jens Andersen, samme ejendom 
1918 skøde do., 6e - fra Chr. Nielsen 
 
1918 skøde Niels Nielsen,12b, 6e 
 
1919 skøde Lars Jespersen Graversen, samme ejendom 
Folketælling 1921 Skovsted, matr. 12b 
Lars Jespersen Gravesen, født 1852 i Hillerslev, 1919 fra Harring 
~Maren Pedersen, født 1852 i Hillerslev 
|-Carl Martin Gravesen, født 1879 i Nors, 1919 fra Harring 
|-Karoline Gravesen, født 1887 i Nors, ugift, 1919 fra Harring. ( på tillægsliste, p.t. fraværende) 
1924 adk Maren Gravesen født Pedersen, enken if lg. skifte 
 
1924 skøde Thomas Rasmussen 
 
1927 skøde Chr. P. Tousig, samme ejendom 
 
1974 skøde Chr. Hvelplund 
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2 huse i Skovsted, hk. 0.0.3.0. gl. matr ikel no 3 og 5, bliver ny matrikel no 13? 
Et hus i Skovsted, matr. 1688 
matrikel 1688 hus no 3, hartkorn 0.0.1.1., ejer Claus Pors - et øde gadehus 
matrikel 1688b, hus no 3, hartkorn 0.0.1.1., ejer Lelius - et øde gadehus, 
matr ikel 1688, hus no 5, hartkorn 0.0.1.2., ejer Ullerupgård - et øde gadehus 
matrikel 1688c, hus no 5, hartkorn 0.0.1.2.ejer Sdr. Ullerupgård, bruger Inger Bertelsdt. 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, hus no 3, hk. 0.0.1.1., bruger Niels Balle 
hartkornsspecif ikation 1778, Ullerupgård, hus no 5, hk. 0.0.1.2., bruger Niels Balle 
hartkornsspecif ikation 1789 no 1, hk. 0.0.3.0. ejer Ullerupgård, bruger Niels Balle 
 
U1719 Inger Bertelsdt. i Skovsted 
   2 huse, no 3 og 5 
U1726 Maren Poulsdt. 86 Skovsted 
   Inger Bertelsdt. opladt 
U1736 Lars Andersen født i Skovsted  Peder Skovsted og Maren Poulsdt. 
 
U1738 f.76 Dorthe Christensdt. født i Thisted   Lars Andersen † 
 
før 1765 Jens Henriksen  U1765.2/263 
  ~Dorthe (Margrethe)  Christensdt. 12 Thisted? U1765.2/263 
parret har ingen børn., men en plejedatter Anne Pedersdt. Hans brødre bor i Sjørr ing og Vang 
 
U1765 f.199 Mikkel Pedersen Knudgård 33 Hov U1774.1/170  Jens Henriksen † far P.Christensen Knudg 
  ~Anna Katrine Peitersdt. 40 U1774.1/169 
  |-Peder Mikkelsen 69 
  |-Mikkelsen 72 
  |-Else Mikkelsdt. 67 
  trolovet Kirsten Poulsdt.  40 
 
U1774 f.255 Niels Jensen Balle 45 Sennels U1788.43 U1790.4/20,1777.1/189 Mikkel Knudgård far J.Larsen Balle 
  e. Kirsten Poulsdt. 40 Kløv  K1789/109, K1794/388  farP.Chrsen Frendsen 
  |-Else Marie Nielsdt. 75  U1790.4/20 
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  |-Karen Nielsdt. 77  U1790.4/20 
  |-Maren Nielsdt. 80  U1790.4/20 
 
U1789 f.374 Anders Larsen Strømgård 45 U1790.4/30  Niels Jensen Balle † 
  e. Maren Pedersdt. Tækker 32 U1790.4/24 
Parret kommer fra gård no 9 i Kjelstrup - se der. 
    
U1799 f.459 Peder Thomsen født i Skinnerup   Anders Larsen Strømgårds enke. 
se nedenfor matr. no 13 
Et hus i Skovsted,- , ny matr. no 13 
hartkornsekstrakt 1820/39 f l. matr. hk 0.0.3.1., ny matr. no 13, hk 0.2.1.½, ejer og bruger Anders Thøgersen ->Niels Andersen 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 85 
 
1802 skøde  Peder Thomsen, et hus hk. 0.0.3.0. fra Christen Mikkelsen ( gården Skovsted no 1) ( solgt fol. 94) 
1811 testamente ml. Peder Thomsen og hustru Anne Madsdt., adkomst for sidstnævnte til 0.0.3.0 
=testamente   HH1811/143 
 
1823 attest Anders Thøgersen er ~Anne Madsdt.  - hans adkomst til 2 ejendomme 
1817 skøde Anders Thøgersen, et hus 1 alb. (solgt g. 93*) - skøde fra Anders Oddershede 
 . 
1822 købekontrakt  Poul Nielsen Bech , huset 3 fjk. ( se. fol. 94 )**( ny matr. no 13) 
Et hus i Skovsted, ny matr. no 13 **, se ovenfor, kommer fra fol. 85 
Skøde og panteregister 1823-46, fol. 94 
1824 skøde Poul Nielsen Bech, tømmermand, et hus i Skovsted 3 fjk. - sælger Anders Thøgersen 
Folketælling, Skovsted 1834, et hus 
Poul Nielsen Bech, 41 år, tømrer og husmand 
~Johanne Andersdt., 37 år 
|-Anders Poulsen, 11 år 
|-Niels Christian Poulsen 5 år 
|-Niels Jørgensen Poulsen 1 år 
|-Anne Marie Poulsdt. 8 år 
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1840 skøde Niels Andersen Kortegård, sm. ejendom 
 
1843 skøde Peder Christian Andersen Kortegård, sm. ejendom 
folketælling Skovsted 1845, et hus 
Peder Christian Andersen, 26 år, født i sognet, lever af sin jordlod 
~Else Kirstine Jensdt., 31 år født i Sennels 
1860 skøde do, parc el 3i, ¼album, forenes med no 13 
Ved folketælling 1860, Skovsted, et hus bor parret med børnene: 
|-Anders Kortegård Pedersen, 14 år 
|-Jens Knudsen Pedersen, 12 år 
|-Christen Kortegård Pedersen, 9 år 
Anders Madsen Kortegård, 78 år, enkemand, født i sognet, husfaderens far. 
og 1880, bor parret alene i huset 
 
1881 skøde Peder Christian Pedersen, huset no 13 hk 0.1.1.1/3 og 3i (se også 7e, 9b,9k 
 
Realregiser 1846-1970 fol. 859, matr. no 13 hk 0.1.1.½ (13b,c frasolgt), 3i ¼ album, 10d 1¾ album. St. Hillerslev 23d 0.0.1.1½ - alt frasælges 
 
1892 adk Anders Chr. Kortegård, eneste arving efter  Peder Chr. Pedersen og hustru- if lg. skifte 
 
1892 skøde Anders Jensby med aftægt til Poul Knudsen Pedersen ( slettet 1903) 
1917 skøde do., 10d - fra Niels Chr. Sørensen Balle. 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 13a 
Anders Jensby Pedersen, født 1859 i Hillerslev~, murer og husmand 
~Ãne Marie Nielsen, født 1866 i Sønderhå, derfra 1869  ( se Ll. Hillerslev 1d) 
 
1942 skøde Martin Krogh, 10d, 13a 
1942 skøde do., 23d - fra Peder Pedersen Kappel 
 
Skovste d, matrikel no 13a 
Ejerliste, realregister 1846-1970, fol. 1048 
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1947 skøde Viggo Poulsen, rutebilejer, no 13a, hk. 0.0.2.2. (ændret til 0.0.1.1¼) 
 
1948 skøde Christian Møller Christensen, 13a 
nyt blad, tingbog 1975, 13a 
 
Skovsted, matrikel no 13b 
Realregister 1846-1970 fol. 881, matr. 13b, hartkorn ikke nævnt 
 
1903 skøde Lars Chr. Nielsen, parcel 13b, fra Anders Jensby 
 
1908 skøde Søren Chr. Nielsen, samme - magesks ifteskøde 
 
1911 skøde Antonius Pedersen 
1922 adk Karen Marie Pedersen født Nielsen, enken, if lg. skifte 
1935 adk arvinger efter Karen Marie Pederen og tidl. afd. Antonius Pedersen: Chr. og Marie Kristine Pedersen 
 
1935 skøde Ejnar Martinus Jensen 
 
Et hus på Skovsted Bakke  ny matr. no 14 -> 4h  m.fl. 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 1 alb., ny matrikel no 14, hartkorn 0.0.3.2, ejer og bruger Peder Thøgersen 
Skøde og panteregister 1823-46 fol. 93 
 
1820 skøde Peder Thøgersen, et hus på Skovsted Bak 1 alb. - sælger Anders Thøgersen 
1838 skøde do. parc el no 44 af Christen Pedersens forr ige gård i Hillerslev 2/3 alb. 
Folketælling, Skovsted 1834, et hus 
Peder Thøgersen, 54 år, husmand 
~Bennet Nielsdt., 56 år 
|-Thøger Pedersen, 17 år 
|-Kirsten Pedersdt., 21 år 
folketælling, Skovsted 1845, et hus 
Peder Thøgersen, 67 år, enkemand,født i sognet, lever af sin urtehave og biavl. 
|-Thøger Pedersen 28 år, født i sognet, forsørges af s in far 
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~Mette Marie Christensdt., 27 år, født i sognet 
|-Peder Christian Thøgersen, 4 år 
|-Niels Thøgersen 1 år 
 
1849 skøde Thøger Pedersen, huset i Skovsted 1 alb., nye hk. 0.3.2.¾ matr. no 14, ( solgt fol. 385) og en parcel no 44 af Christen Pedersens forrige gård ¾ alb.. nyt hk. 1 alb. ( 
solgt fol. 173)   
1855 skøde do, en parc el  no 4h hk. 0.1.0.2¾ - sælger Thomas Mikkelsen 
 
Realregister 1846-1970 fol. 831, no 4h Skovsted 
 
1873 skøde Christen Christensen Kåstrup, lodden 4h,  ( 0.0.2.1½ frasolgt, rest 4h 0.0.2.1¼, bebygget) 
Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Christen Christensen Kåstrup, 56 år, født i sognet, daglejer 
~Anne Marie Larsdt., 53 år, født i Tved 
|-Anine Katrine Christensen Kåstrup, 12 åe. født i sognet 
Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Christen Christensen Kåstrup, 66 år, født i Hillerslev, teglværksarbejder 
~Ane Marie Larsen, 63 år, født i Tved 
 
1895 skøde Johan Peter Johansen, svigersøn,  samme ejendom med bygninger - aftægt til sælger og hustru Anne Marie Larsdt. 
1910 skøde do., 1e af Oddershedegprd 2½ album, fra Nartinus Jensen 
1919 skøde do., 4m af Skovsted, 2½ album, fra Christen Frederik Christensen  
1919 skøde do., 5d, Skovsted ¾ album -. fra Anton Nikolaj Bak 
 
1920 skøde Carl Madsbøl, 4h, 1e, 4m, 5d med bygninger 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 4h 
Carl Madsbøl, født 1891 i Hjardemål, 1916 fra Thisted, husmand 
~Vilhelmine Didriksen, født 1893 i Hjardemål, 1916 fra Thisted 
|-Margrethe Madsbøl, født 1915 i Thisted, 1916 derfra 
|-Larsine Madsbøl, født 1917 i Thisted 
|-Svend Åge Madsbøl, født 1919 i Hillerslev 
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1921 skøde Anders Christian Jensen, samme ejendom 
 
1937 skøde Peter Overgård, boelsmand, Tømmerby, 4h, 4m, 5d, 1e. 
 
1938 skøde Lars Klinkby Pedersen, samme ejendom4h, 4m, 5d af Skovsted, 1e af Oddershede 
 
1939 skøde M Rosendal Rasmussen, 4h, 4m, 5d, 1e 
 
1940 skøde Anne Sindberg Rasmussen, fru, født Nielsen, samme ejndom 
 
1942 skøde Carl Viggo Pedersen, 4h, 4m, 5d, 1esamme ejndom 
 
1942 skøde Lars Christian Larsen, samme ejendom 
 
1949 skøde Christen Johannes Nielsen, 4h,4m, 5d, 1e. 
 
samme register fol. 916: 
1949 skøde Martinus Nielsen, 4h, 4m, 5d, 1e 
 
1949 skøde Hans Laurits Sørensen, samme ejendom 
1957 skøde do., no 5b, Skovsted 2¼ album.  
 
Et hus i Skovsted, ny matrikel no 14  
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 385 (nyt register fol. 860) 
 
1856 skøde Jørgen (Munk) Jensen i Skovsted, et hus gl. hk. 1 alb., ny no 14 hk. 0.0.3.2¾ samt brugsret i 25 år fra 1847 til Christen Larsens hus lod., sælger Thøger Pedersen 
Folketælling Skovsted 1860, et hus 
Jørgen Jensen, 33 år, født i sognet, husmand 
~Bente Margrethe Johannesdt., 32 år. født i Hunstrup 
Else Marie Madsen, 4 år, født i Hunstrup, plejedt. 
Ved folketællingen Skovsted 1880, bor parret i et hus, han lever af sin jordlod 
1872 skøde do. lodden 3k i Skovsted 2¼ alb., sælger Peder Jensen 
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Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Jørgen Jensen, 63 år, født i Hillerslev, husmand 
~Bente Margrethe Johansen, 61 år, født i Hillerslev 
Realregister 1846-1970 fol. 860, matr. 14 hk. 0.0.3.2¾, 3h 0.0.2.¼ (udg. af matr. underlagt no 14 
1913 adk Bente Margrethe Johansen, samme ejendom, iflg. skifte 
 
1913 skøde Jørgen Larsen, samme ejendom 
 
1920 skøde Martin Didriksen, samme ejendom 
Folketælling Skovsted 1921, matr. no 14. 
Martin Didriksen, født 1885 i Hjardemål, 1917 fra Østrild, husmand 
~Ane Marie Madsen, født 1886 i Vigsø, 1917 fra Østrild 
|-Sigrid Didriksen, født 1917 i Østrild 
|-Anders Didriksen, født 1919 i Hillerslev 
|-Åge Didriksen, født 1920 i Hillerslev 
 
1922 skøde Olav Vestergård, samme ejendom 
 
1924 skøde Anders Peter Andersen 
 
1950 skøde Jesper Jensen Østergård 
 
1950 akøde Valdemar Pedersen 
nyt titngbogsblad 1971 blad 14 
 
Et hus i Skovsted, ny matrikel no 15 - 15a  
hartkornsekstrakt 1820/39, hartkorn 0.0.1.0., ny matr. no 15 hk. 0.0.3.¾, ejer og bruger Jens Billing ->Anders Pedersen 
 
Iflg. folketælling Skovsted 1787 24. fm, i et hus med jord 
  Christen Larsen Billing 25 1799 Koldbygård 
  ~Inger Larsdt. Billing 35 
  |-Jens Christensen 67 
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  |-Anne Christensdt. 79 
parret er begge i 1. ægteskab. Husfaderen kaldes Billing.  Sønnen Jens er national soldat. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 77 ( nyt register fol. 867 
 
1800 skøde Jens Christensen Billing, hk. 0.0.1.0.- sælger Christen Lassen Winther i Thisted 
Folketælling Skovsted 1801 15 fm. 
Jens Christensen Billing 67 her 
~Stine Andersdt. 77 
Inger Larsdt, enke 67 arm, Jens Billings mor 
og hendes dt. Anne Marie Christensdt. 22 år. 
ved folketælling 1834 bor Jens Billing i St. Hillerslev 
 
1824 skøde Anders Christensen Vestergård, et hus 1 fjk. - fra Jens Christensen 
Folketælling Skovsted 1834, et hus 
Anders Christensen Vestergård, 58 år,  
~Kirsten Mikkelsdt., 60 år 
|-Maren Andersdt., 23 år 
 
1841 skøde Hillerslev sogns skolekomission, hus 1 fjk.  
 
1841 skøde Anders Pedersen, mageskifteskøde 
 
1842 skøde Niels Christensen Kanstrup 
folketælling, Skovsted 1845, et hus 
Niels Christensen Kanstrup, 34 år, født i sognet, teglbrænder 
~Dorthe Kanstrup Christensdt. 30 år, født i sognet 
|-Else Kortegård Nielsen, 4 år 
|-Christen Kanstrup Nielsen, 2 år 
 
1845 skøde Lars Christensen, huset 1 f jk., nye hk. 0.0.3.¾ 
folketælling, Skovsted 1860, et hus 
Lars Christensen,, 42 år, født i Ydby, smed 
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~Margrethe Ibsdt., 47 år, født i sognet* 
|-Christian Larsen,  14 år, født i sognet 
|-Maren Larsen, 13 år, født i sognet 
* Ved folketælling Skovsted 1880, bor Margrethe Ibsdt. som fraskilt og husejer 
skøde og panteregister fol. 372 
 
1866 skøde Henriette Frÿstyk, hk. 0.0.3.¾ - sælger Lars Christensen 
 
1867 skøde Jens Christian Nielsen, huset no 15 
 
1869 skøde Niels Nielsen Skadhauge, sm. hus 
Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Niels Nielsen, 59 år, født i Lild, smed 
~Karen Christensdt., 58 år, født i sognet 
|-Christian Peter Nielsen, 13 år, født i Skinnerup 
Folketælling Skovsted 1890 et hus 
Niels Nielsen, 70 år, født i Lild, grovsmed 
~Karen Christensen, 69 år, født i Hillerslev. 
Realregister 1846-1970 fol. 371, matr. no 15a hk. ¾ album ( 15b frasolgt) 
1895 adk Karen Christensen, enke efter Niels Nielsen Skadhauge 
 
1903 skøde Ib Chr. Thomsen  
 
1913 skøde Jens Chr. Christensen 15a  - fra Niels Chr. Jensen Skårup ( har været solgt, men vendt tilbage) 
se videre matrikel no 1g 
 
Skovste d, matrikel 15b, et hus 
Realregister 1846-1970 fol. 883, matrikel no 15b hk. 0.0.3.0. - ændret 1962 0.0.3.2.- 1963 0.0.3.½ 
 
1905 skøde Marianne Larsen, 15b med bygninger 
 
1916 skøde Martin Andersen 
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Bliver han boende i huset? 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 15a 
Martin Andersen, født 1886 i Hillerslev, 1916 fra Thisted 
~Thora Kristiane Jensen, født 1886 i Sennels, 1916 fra Thisted 
|-Ingeborg Andersen, født 1910 i Ålborg, 1916 fra Thisted 
|-Lars Andersen, født 1913 i Thisted, 1916 derfra 
|-Agnes Andersen, født 1916 i Thisted, 1916 derfra 
|-Anna Andersen, født 1918 i Hillerslev 
|-Martha Andersen, født 1920 i Hillerslev 
 
1916 skøde Viggo Pedersen og Niels Skårup 
 
1947 skøde Th. Skårup Hansen 
 
1959 skøde Martin Pedersen, arbejdsmand 
 
1961 skøde Jens Marinus Thomsen, 15b - fogedudlægsskøde 
 
1961 skøde Kaj Jensen, 15b 
 
Skovste d, matrikel  no 16 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 2.2.0.0., ny matrikel no 16 hk 1.7.2.1., ejer og bruger Mikkel Jensen Nørgård, nu Christen Christensen Slette i Sennels 
 
Skovste d, matrikel no 17 
hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn 0.4.2.2., ny matrikel no 17 0.3.1.1¾, ejer og bruger Jens Olesen, nu Mikkel Christensen Bech i Sennels 
 
Skovste d matrikel no 17, 3’l m.fl. 
Realregister 1846-1970, fol. 866 - fra Sennels register, Skovsted matrikel no 17 hartkorn 0.3.1.1¾ 17b  overført Kjelstrup no  3’l hk 0.1.0.1¼ (udg. matr. 1961),  Brund 7n ¾ alb. 
(solgt) 7o 1 album, Hov, Sennels 8a 1.3.0.2¼ 
 
1875 skøde Chr. Tang  no 17 i Skovsted. 7n og o i Brund, 3’l Skovsted - se Hov 8a - fra sin far Chr. Tang 
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1889 skøde Frederik Nikolaj Nielsen, samme ejendom, mageskifteskøde 
 
1890 skøde Mads Chr. Jensen, samme ejendom 
1923 adk Margrethe Oline Rosen, født Torp, samme ejendom, enken, iflg. skifte 
 
1926 skøde Martin Christen Rosen, søn, 17, 3’l, 8a 
 
1962 skøde Egon Pedersen, 8a, 17a 
1972 overført 17a 
 
Skovste d, ny matrikel no 18 
hartkornsekstrakt 1820/39, uden gl. hk., ny no 18, ¼ album, ejer og bruger Peder Larsen, nu Jeppe Olesen i Svingel (Sennels) 
 
Et hus i Skovsted, ny matrikel no 19 
hartkornsekstrakt 1820/39, uden hartkorn, ny matrikel no 19, hk. 2 alb., ejer og bruger Peder Johansen - nu Christen Skyttes enke. 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 96 
 
1807 skøde Peder Johansen Mådahl ,et 3 fag hus i nørre ende af Skovsted bys ..... med påstående grund- sælger P. Marcussen på Ullerupgård 
1826 skifte Anne Kirstine Madsdt., enke efter Peder Johansen Mådahl eller Stork, overdraget huset 
=Peder Johansen Stork  HH1826/33 
e. Anne Kirstine Madsdt. 
 
1830 skøde Birgitte Nielsdt., enke, sm. ejendom som ved  skiftesamlingen 1826 er tillagt en lod i Møsk. 
Folketælling Skovsted 1834, et hus 
Birthe Christensdt., 39 år, enke, ejer af huset ( enke efter Christen Skytte) 
|-Marie Christensdt. 11 år 
|-Nikoline Christensdt., 9 år 
Anne Kirstine Madsdt., 69 år, enke, inderste ( aftægt) 
1836 tiendeskøde til do, fra arvingerne efter Niels Søs enke Anne Madsdt. af hk. 0.6.2.0, under Christen Steffensen og 0.6.3.2. under Jens Overgård - ( Chr. Steffensen fraskriver 
sig ejendomsretten til nævnte skøde på tiende af hans gårds jorder.) 
folketælling, Skovsted 1845, et hus 
Bertha Skytte, 48 år, enke, født i sognet, lever af sin enkepension 
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|-Nikoline (Christensdt. ) Skytte, 22 år, født i Skierum, Hjørring amt. 
folketælling Skovsted 1860, et hus 
Birthe Nielsdt. Sø, 64 år, enke, født i sognet, skolelærerenke 
|-Nikoline Christensen Skytte, 33 år, ugift, født i Skjærum sogn, Hjørrring amt, 
   |-Christen Christensen 5 år, født i sognet, hendes søn 
 
1874 skøde Niels Andersen Hole i Thisted, svigersøn til sælgeren Birgitte Nielsdt.- huset no 19 hk. 2 album 
1875 skifte efter Bente Nielsdt., adkomst for Niels A. Hole og Nikoline Christensdt. Skyt til tienden nævnt 1836- tiendeskødet videresælges til Christen Christensen Skyt  
Hus i  Skovsted, ny matr. no 19a 
ejer liste skøde og panteregister 1823-46 fol. 459 ( nyt register fol. 868) 
 
1876 skøde Niels Christian Nielsen, no 19a i Skovsted med bygning 1 album, med bygninger, fri beboelse til Nikoline Skyt - sælger Niels Andersen Hove 
Folketælling, Skovsted 1880 
Niels Christian Nielsen, 48 år, født i Østrild 
~Kirsten Marie Larsen, 29 år, født i Hjardemål 
|-Maren Nielsen 6 år, født i Hjardemål 
|-Else Marie Nielsen, 4 år, født i sognet 
Nikoline Christensen Skyt, 54 år, ugift, født i Åsted, Hjørring amt, lever af sin formue* 
Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Kirsten Marie Larsen, 40 år, gift, født i Hjardemål, husmoder, under fattigforsørgelse 
|-Nielsine Nielsen, 9 år, født i Hillerslev 
|-Lars Nielsen, 7 år, født i Hillerslev 
|-Anne Marie Nielsen, 3 år, født i Hillerslev 
*Ved folketælling Skovsted 1890 står Nikoline Christensen Skyt anført som husejer 
Realregister 1846-1970 fol. 868, matr. 19a hk 1 album, 4s 1¼ album. 
1895 adk Kirsten Marie Nielsen født Larsen, enke efter Niels Christian Nielsen i uskiftet bo 
 
1911 skøde Anne Marie Nielsen, samme ejendom med fri beboelse for sælgerinden 
Folketælling Skovsted 1921, matr. 19a 
Ane Marie Nielsen, født 1883 i Skovsted, husejer 
|-Harald Christian Nielsen, født 1911 i Skovsted 
Kirsten Marie Nielsen, født 1849 i Hjardemål, ugift ( se dog ovenfor enke), 1892 fra Hjardemål, husmor 
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Samme folketælling, samme hus?: 
Ane Marie Eriksen, født 1870, gift, 1898 fra Hov, husmor 
 
1947 skøde Harald Chr. Nielsen, søn 19a, 4s 
 
Et hus i Skovsted, ny matrikel no 21 
hartkornsekstrakt 1820/39, uden hartkorn, ny matr. no 21, hartkorn 1 alb., ejer og bruger Peder Brusgård ->Niels Pedersen Brusgård 
Ejerliste, skøde og panteregister 1823-46, fol. 285 ( nyt register fol. 871) - et umatrikuleret hus 
 
1835 pant Peder Jensen Brusgård i et umatrikuleret hus og skifte på Møsk 
1838 skøde Niels Pedersen Brusgård, umatrukeret hus på Møsk med tilliggende ejendom og aftægt til moderen Anne Nielsdt., Peder Brusgårds enke. 
Folketælling 1834, et hus 
Peder Jensen Brusgård, 56 år, nyder almisse 
Ãnne Nielsdt., 58 år 
|-Niels Pedersen, 15 år 
|-Inger Pedersdt., 16 år 
Folketælling 1845, Skovsted, et hus, samme familie: 
Niels Pedersen, 31 år, daglejer, født i sognet 
Ãnne Nielsdt., 32 år, født i Bedsted 
|- Anne Nielsen, 4 år. født i sognet 
|-Niels Peter Nielsen,2 år 
Dorthe Pedersen 2 år, født i sognet, plejedt. 
Anne Nielsdt., 70 år enke, Niels Pedersens mor (Peder Jensen Brusgårds enke?) 
Realregister 1846-1970 fol. 871, matr. no 21 1 album, no 20 1 album (solgt 20a 1 album), 7d 0.0.1.¼, 9d 0.0.1.1¼  ændret til 0.0.3.2¾ 
1853 skøde Niels Pedersen Brusgård, fælledskifte tilhørende Hillers lev/Kås trup fattiggrd i Skovsted Møsk, som har tilhørt fattiglem Søren Chr. Nielsen og enke Anne Larsdt. ¼ 
album, formentlig matr. no 20 ( solgt 20a) 
1854 skøde do., parcel 7d - fra Steffen Christensen, til forening med no 21 
1856 skøde do, fra Karen Marie Thomasdt., ny no 3d, hk. 0.2.1.1¾ - fra fol. 73 - solgt fol. 334 (1874 
1858 skøde do., 9b - fra Peder Chr. Pedersen 
Folketælling Skovsted 1860, et hus 
Niels Pedersen,( Brusgård) 46 år, født i sognet, husmand 
Ãnne Nielsdt., 46 år, født i Bedsted 
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|-Jens Nielsen, 13 år, født i sognet 
|-Anne Katrine Nielsen, 10 år 
|-Knudsine Christine Nielsen, 1 år 
Folketælling Skovsted 1880, et hus 
Niels Pedersen Brusgård, 65 år, født i sognet, lever af sin jordlod - *se nedenfor 
~Ãnne Nielsdt., 66 år, født i Bedsted 
|-Knudsine Kristine Nielsen, 20 år, født i sognet 
Johan Teodor Eliser Johansen, 8 år, født i Randers, plejesøn, underholdes af fattigvæsnet 
midlertidig ophold: 
Anne Kirstine Jensen Overgård, 6 år, født i Thisted landsogn og 
Thomas Jensen Overgård, 4 år, født sm. sted - Niels Pedersen Brusgårds datterbørn i besøg, bor ellers i Thisted landsogn 
Folketælling Skovsted 1890, et hus 
Niels Pedersen, 75 år, født i Hillerslev, husmand 
~Anne Nielsen, 76 år, født i Bedsted 
 
1892 skøde Knud Andersen Nielsen, husejendom i Skovsted matr. 21, 20b, 7d, 9d med aftægt til Peder Nielsen Brusgård og hustru Anne Nielsdt.  
Folketælling Skovsted 1921, matr. 7d 
Knud Andersen Nielsen, født 1864 i Thisted, derfra 1864, husmand og murer 
~Kristiane Jensen, født 1866 i Hillerslev 
|-Alma Knudsen, født 1908 i Hillerslev 
|-Agnes Knudsen, født 1911 i Hillerslev 
 
1940 skøde Harald Knudsen, 7d, 9d, 20b, 21. 
 
Skovste d, matrikel no 21b 
Realregister 1846-1970 fol. 914, matr. 21b 690m² 
 
1949 skøde Marie Kristine Christensen, fru, 21b 
 
1964 skøde Maren Jensen, fru. 21b 
 
Skovste d, ny matrikel no 22 
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hartkornsekstrakt 1820/39, gl. hartkorn uden, ny mtrikel no 22,hartkorn 0.2.3.½ - en sø i lodden matr. no 6. ejer og bruger, ingen anmeldt 
 
 
Eje ndomme i Skovste d efter gl. matrikel, der ikke kan identificeres med ny matrikel. 
 
Gård gl. matr.  no 7 i Skovsted -optræder ikke i ny matr., da jorden fordeles på andre gårde. 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 6.0.,ejer Krabes? enke, bruger Anders Pedersen 
Matr. 1664, hk. 6.4., ejer en enke i Hels ingør, bruger Anders Pedersen  
DØV 1683, en ødegård, K.M.,  der hidtil har tilhørt en enke i Helsingør, hk. 6.4., bruger Anders Pedersen 
DØV 1686, en ødegård, fæste m. 3 års fr ihed, bruger Maren Andersdt., hk. 6.4. 
Fortegnelse 1685, ødegårde tildømt K.M: forr. enke i Helsingør, bruger Anders Pedersen, hk. 6.4. 
DØV 1688, en ødegård, forr ige enkes af Helsingør, bruger Anders Pedersen, fæstet til Jens Mikkelsen m. 3 års frihed 
Matr. 1688 no 7, hk. 5.3.1.2., ejer Kongen, før hk. 6.4., bruger Anders Pedersen 
Matr. 1688b no 7, hk. 5.3.1.2., ryttergods, bruger nu Bertel Nielsen 
Matr. 1688c no 7, hk. 5.3.1.2, ejer Caspergård, bruger Anders Pedersen 
Auktion 1716 over ryttergods, no 7, hk. 5.3.1.2., bruger Anders Pedersen. Solgt til Claus Caspergård 
1762 “Gods tillagt Todbøl, hvoraf skatterne svares af bonden selv til amtsstuen: no 7, hk. 5.3.1.2., bruger Anders Pedersen. 
Hksp 1789 no 6, hk. 5.3.1.2., ejer Todbøl, bruger Jacob Møller 
 
matr. 1662 Anders Pedersen   Tingbog 1666-1688 
= sandsynligvis den Anders Pedersen, nævnt tingbog 1688 som før boende i Skovsted, nu i Sennels. I Sennels bor iflg. matr. 1688 Anders Pedersen i gård no 6 ( ny no 13). 
Kirkebog Hillerslev, † 1703 “Anders Pedersen af Sennels”. 
Tingbog 1666 tiltales Anders Pedersen i Skovsted for resterende landgilde.”Anders Pedersen er Christine, sl. Jens Tomassen i Hilssøe (= Hels ingør -se matriklen ovenfor) hendes 
tjener” . Anders Pedersen dømmes til at betale landgilden, ellers gøres der udlæg, 1668 stævnes Anders Pedersen igen for gælden, ligesom han i de følgende år jævnligt stævnes for 
diverse gæld 
Samme år blev der holdt skifte efter broderen Hans Pedersen i Vorring, hvor Anders Pedersen er tilsted på egne og søsters vegne Maren Pedersdt. der er gift med Anders Christensen 
degn i Hillerslev. Andre arvinger er Jens Pedersen i Skjeldsgård, der er tilstede på egne og afdød broder Miels Pedersens børns vegne.  
1684 holdes der syn på græsningen til Anders Pedersens ødegård i Skovsted. Formodentlig omkring dette tidspunkt flyter Anders Pedersen til Sennels. 
 
DØV 1686 Maren Andersdt.  
 
matr.1688 Jens Mikkelsen 
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se også gl. matr. gård no 9  ny no 6a 
 
matr. 1688b Bertel Nielsen  K1708/71,  Tingbog 1685 - 1695 
  |- Inger Bertelsdt.~ Christen Pedersen Momtoft i Skovsted, do 
1685 holdes der syn på den gård i Skinnerup, som Bertel Nielsen, nu boende i Kjelstrup, før iboede i Skinnerup 
Bertel Nielsen fremlægger fæstebrev, der giver ham 3 års frihed 1685-1688 for skatter og landgilde- gårdens jord har været lejet ud til Thisted-folk. 
Husbonden er Cornelia Bicker. 1695 : Bertel Nielsen i Kjeldstrup - nu i Skovsted.  
 
matr. 1688c Anders Pedersen Møller     
kb. 1713 ~Mette Bertelsdt.  Todbøl 1763 
  |-Peder Andersen Møller 
  |-Bertel Andersen   Todbøl  1763, skifte efter Peder Andersen Møllers hustru i Skovsted.. 
Bertel Andersen er bror til Peder Andersen Møller 
 
1766?  Peder Andersen Møller †  1771 15 Todbøl 177/132   
  ~Maren Sørensdt.  23 Todbøl 1763/26 
  |-Anders Pedersen  54 
  |-Christen Pedersen 57 
  ~ Maren Nielsdt.~1763 38 Skinnerup  K1741,1777,1798  far N Nielsen † 1741 
  |-Anne Pedersdt. 66 
  flere, skiftet tildels ulæseligt  
I skiftet 1763 nævnes Peder Andersen Møllers bror Bertel Andersen i Skovsted. 1771 nævnes 6 børn (fol. 134, der mangler). Formynder for  de 2 ældste:Peder Christensen Oderø, 
for de 4 yngste Villads Nielsen 
 
1772  Jacob Pedersen Søgård af Kallerup 
  ~Maren Nielsdt. - se ovenfor ~1772   
folketælling Skovsted 1787, 6. fm 
Jacob Møller, 52 år, i 1. ægteskab, bonde og gårdbeboer 
~Maren Nielsdt, 47 år i 2. ægt. 
|-Anders Jacobsen, 11 år, søn af konens 2. ægt.= søn af Jacob Søgård og Maren Nielsdt. 
|-Christen Jacobsen, 7 år 
desuden Anne Pedersdt., 19 år, konens dt. af 1. ægteskab(= født o. 1766 



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

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

103 

ikke på folket. i Skovsted 1801 
 
ps. 1792 “Strøgods frasolgt Todbøl v. off. auktion: Skovsted,hk. 5.3.1.2., bruger Gregers Ludvigsen, - solgt til Toft. - (en and?) 
  Gregers Ludvigsen 
nb. i årene 1794-1799 sælges flere parceller fra “Gregers Ludvigsens gård,  til ny matrikel no 1 og 2a 
 
Diverse huse i Skovsted, jordløse, umatrikulerede m.v. 
 
Et hus i Skovsted på Gaden i Vesterby 
Skøde og panteregister fol. 98F 
huset er bortforpagtet fra Peder Christian Jeppesen med flere beboere i Skovsted 
 
1866  Lars Christensen, smed og hustru Margrethe Ibsdt., deres livstid, med et jordareal 
( se også matr. no 15) 
 
1868 skøde  P. C. Jensen, købmand i Thisted 
 
Gade plads i Skovsted, ej skyldsat 
hartkornsekstrakt 1820/39, gadepladsen i byen,  incl. matr. no 2 og 4, ejere byens beboere 
Realregister 1846-1970 fol. 874, gadeplads no 2 og 4, ej skyldsat 
1902 skøde Ib Thomsen, et stykke af Skovsted bys gadeplads - fra bymændene 
 
Boel gl. matr. no 13 på Bak i Skovsted 
kommissionsmatrikel 1661/62, hk. 2.0., ejer Hans Zoega, bruger Peder Jensen 
Matr. 1688 no 13 hk  1.4.2.1., ejer Adolf de Clerq,  før 2.0. , bruger Lars Ågesen 
Strøgods 1778: af no 13 bruger Mads Larsen (i no 10) hk. 1.0.2.1., der tillæges der - se ny matr. no 8. resten bruges af 
Peder Christensen Kirk hk. 0.4. der måske tillægges ny matr. no 5 
=? Peder Kirk på Skovsted Bakke~1754 Margrethe Larsdt. 1723-1758, dt af Lars Jepsen, Sennels  
Tingbog 1689 omtales Jens Thomsen, Karen Larsdt. “på Bach” 
 
matr.1662 Peder Jensen   ingen opl. 
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matr.1688 Lars Ågesen (Aggesen)   Tingbog 1666-1672 
1666 tiltales Lars Aggesen af Hans Zoega for skyld og landgilde. 1667 omtales han som stævningsmand “på Skovsted Bach”. 1668 er han stadig i restance til sin husbonde Hans 
Zoega, professor på det kgl. academi i København. 
 
Før 1778 Mads Larsen - se gård gl. no 10( ny no 8) 
 
do  Peder Christensen Kirk 
  ~Margrethe Larsdt.  23 Sennels 
 
 
Et hus i Skovsted, separeret fra Kloster 
hartkornsspecif ikation 1789 jordløse huse no 1. bruger Peder Knudgårds enke 
 
1770 fol.220 Peder Pedersen Knudgård 17 Sennels U1773.1/144  han tidl. har lejet Far P.Chrsen Knudgård 
  e. Maren Jacobsdt. 25 
  |-Jens Pedersen 66 
  |-Jacob Pedersen 60 
  |-Anne Pedersdt. 58 
  |-Kirsten Pedersdt. 63 
  |-Abelone Pedersdt. 70 
ps. I skiftet efter Peder Knudgård, nævnes enkens lavværge Niels Thomsen her i boet 
Ved folketælling 1787 bor Maren Jacobsdt. i huset som enke 
samt Anne Andersdt., der sidder til huse, ligeledes enke, 54 år gl. 
og Peder Mikkelsen, ugift husmand og Smed 64 Hov 
  smed, 24 år  U1789.4/14 1788.4/2,1765.2/257                        Far M Pedersen Led.)  
folketælling 1801, Skovsted 16.fm. 
Maren Jacobsdt. 78 år, enke, arm huskone m. almisse 
|-Kirstine Pedersdt. 34 år, ugift, 
 
Gade huse i Skovsted iflg. kommissionsmatrikel 1661/62 
ejer Zoega, bruger Jep Madsen 
ejer Zoega, bruger Hans Christensen 
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ejer Ørum, bruger Else Christensdt. 
 
Et hus i Skovsted, gl. matr. 
Kommissionsrap. 1661/62, ejer Vilderup, bruger Mads Christensen 
Matr. 1688 no 2, hk. 0.0.0.2., ejer de Clerq, bruger Mads Christensen 
Matr. 1688c huse no 2, hk. 0.0.0.2., ejer de Clerq, bruger Mads Christensen 
Matr. 1688c, huse no 2, hk. 0.0.0.2., ejer Christen Sveningsen, bruger Christen Andersen Morsing 
 
Brugere af huse efter matr. 1664: 
Else Christensdt. 
Bole Jensdt. 
Christen Poulsen 
Maren Christensdt. 
Hans Christensen 
der ikke giver huspenge, men gør arbejde. 
 
Et hus i Skovsted, gl. matr. 
Matr. 1688 no 4, hk. 0.0.0.1., ejer de Clerq, bruger Karen Larsdt. 
Matr. 1688b huse no 4, hk. 0.0.0.1., ejer de Clerq, bruger Karen Larsdt. 
Matr. 1688c huse no 4, hk. 0.0.0.1., ejer Christen Svenningsen, bruger Mette Andersdt. 
 
Hus i Skovsted, matr. 1688 
Matr. 1688 no 1, hk. 0.0.0.1., ejer Ørum . - et øde gadehus 
Matr. 1688b, hus no 1, hk. 0.0.0.1., ejer Poul Maes, øde 
Matr. 1688c, hus no 1, hk. 0.0.0.1., ejer Jens Bone, bruger Poul Pedersen 
Strøgods 1778, no 1 ejer Peder Christensen Oddershede, hk. 0.0.0.1., bruger Niels Christensen Klit 
 
Personer, nævnt som boende i Skovsted, ikke identificeret med e jendom 
 
 
Personer nævnt som boende i Skovsted, uden at kunne identif iceres med fast ejendom 
1697 omtales Christen Christensen ~Karen Thomasdt.   Tingbog 1697 
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hvem af flere Chr. Chr.sen ? 
Christen Christensen af Skovsted fremlægger forlig og afkald fra Tor Thomsen i Hillerslev på egne og s in søsters vegne nu boende i Hingelberg i Kollerup, vedrørende arv efter 
deres søster Christen Christensens hustru Karen Thomasdt. 
 
1673  Mads Kusk. i et hus på Skovsted bakke.  Tingbog 1667-73 
1673 fordeler Anne Arenfeldt., Mads Kusk fordi han rømmede fra det hus på Skovsted bakke, som han ikke lovligt har opsagt. 
 
Før 1689 Mads Mikkelsen   Tingbog 1689 
  ~Inger Christensdt. 
 
Før 1694 Anders Jørgensen på Skovsted Bakke   Tingbog 1694, hvor han tiltales for markskade af kreaturer 
 
Før 1719 Niels Justsen  57 Hjardemål U1719.1/5 Tingbog 1689-99, nævnt   bl. bymænd, vidne 
m.v. 
  e. Else Torstensdt.†1742  Skovsted    far T Terkelsen 
  |-Just Nielsen, Hillerslev 90 
  |-Anne~Chr.Nielsen,Sdr.Skjoldborg 92 
  |-Maren Nielsdt.~Jens Christoffersen 96 
           i Skovsted  
  |-Torsten  Nielsen 
 
 
Folketællinger, Skovsted, personer ikke identificeret med ejendom 
Folketælling Skovsted 1787, 25. fm, han afskediget korporal, sær fattig, iflg. kirkebog bor parret på Skovsted bakke 
Christen Pedersen Møller 39 
~Karen Pedersdt. 38 
|-Mette Christensdt. 81 
Ved folketælling 1801, Skovsted 13, fm. bor samme familiemedlemmer i huset - han kaldes husmnd og afskediget underoficer. 
 
Folketælling Skovsted 1801, 14 fm, 
Peder Skomagers kone, Anne Madsdt., huskone 48 år ~1.g., manden tjener udensogns 
Maren Pedersdt., har husly, 69 år, enke 2.g. ussel 
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Kirsten Poulsdt. 61 år, ussel 
 
Folketælling Skovsted 1834, et hus 
Johanne Jensdt., 54 år, enke - nyder almisse 
|-Niels Nielsen 12 år 
Johanne Jensdt. ses på folketælling 1845, født i Sennels, 
 og 1860 i Skovsted i et hus 80 år, der underholdes af sine børn 
 
Folketælling 1834, et hus 
Christen Christensen Smed, 57 år, pensionist 
Ãnne Christensdt., 37 år 
|-Christen Pedersen, 13 år(må være hendes søn) 
|-Niels Christensen 10 år 
|-Ole Christensen, 8 år 
|-Jens Christensen, 5 år 
|-Anders Christensen 2 år 
Folketælling, Skovsted 1845, et hus 
Christen Christensen, 68 år, født i Hjardemål, lever af sin pension 
Ãnne Christensdt., 48 år, født i Skyum 
|-Jens Christensen, 16 år, født i sognet 
|-Anders Christensen, 8 år, do 
Ved folketælling 1860 bor parret stadig i huset, uden hjemmeværende børn 
 
Folketælling 1834, et hus 
Christen Johansen, 45 år, nyder almisse 
~Else Larsdt., 42 år 
|-Hans Christensen, 16 år 
|-Johan Christensen, 14 år 
|-Lars Christensen, 12 år 
|-Niels Christian Christensen 1 år 
|-Anne Secilie Christensdt., 5 år 
|-Anne Marie Christensdt. 4 år 
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Folketælling 1845, et hus 
Christen Johansen, 57 år, født i Tved, brøndkaster og stenkløver 
~Else Larsdt., 54 år, født i Nors 
|-Anne Marie Christensdt., født i sognet 
|-Niels Christian Christensen, 12 år, født i sognet 
 
Folketælling Skovsted 1834, et hus 
Jens Nielsen, 52 år, husmand 
~Anne Villadsdt., 53 år 
|-Anne Jensdt. 13 år 
 
Folketælling, Skovsted 1834, et hus 
Peder Poulsen, 30 år, husmand 
~Sidsel Marie Christensdt., 34 år 
|-Poul Christian Pedersen, 4 år 
Folketælling sm. sted, 1845: 
Peder Poulsen, 41 år, født i sognet, lever af sin have og forfærdiger heste.., maler og går i dagleje 
~Sidsel Marie Christensdt., 45 år, født i Skinnerup 
|-Jens Christian Pedersen 11 år, født i sognet 
|-Anders Christian Pedersen 7 år 
 
Folketælling Skovsted 1834, et hus  
Lars Jensen Sund, 62 år, husmand, murermester 
~Karen Marie Pedersdt., 52 år 
Folketælling sm. sted 1845 
Karen Marie Pedersdt. 63 år, enke, født i sognet. Lever af sine hænders gerning 
|-Jens Larsen, 36 år, født i sognet, hendes søn, skrædder og væver 
Folketælling, Skovsted 1860, et hus 
Karen Marie Pedersdt-, 78 år,enke, født i sognet, ernærer sig ved håndarbejde 
 
Folketælling 1845, Skovsted, et hus 
Else Jørgensdt., 37 år, ugift, født i Tved sogn, lever af sine hænders gerning 
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Inger Marie Jensdt., 85 år, enke, født i Kåstrup, indsidder og almisse 
 
Folketælling Skovsted 1845, et hus 
Villads Brun Jensen, 33 år, født i sognet, daglejer 
~Anne Pedersdt., 36 år, født i Sennels 
|-Peder Villadsen, 4 år, født i sognet 
Inger Marie Jensdt., 27 år, ugift, født i sognet, skrædderpige 
 
Folketælling Skovsted 1845, et hus 
Niels Christian Christensen, 43 år, født i Tilsted, daglejer 
~Maren Larsdt., 42 år, født i Hunstrup 
|-Maren Kirstine Nielsen, 14 år, født i sognet 
|-Christiane Nielsen, 9 år 
|-Christen Nielsen, 6 år 
|-Anne Marie Nielsen, 2 år 
 
Folketælling Skovsted 1860, et hus 
Anne Katrine Villadsen, 37 år, fraskilt, født i Skyum, husejer, lever af sin jordlod 
|-Peter Vilhelm Bertelsen 12 år, født i sognet 
|-Peter Christian Bertelsen 9 år, født i sognet 
Johanne Marie Christensdt., 70 år, fraskilt, født i Jannerup, indsidder,mor 
Gerhard Christian Clemmensen, 47 år, fraskilt, født i Thisted, pensionist, afsked. sergant 
 
Folketælling 1880, Skovsted, et hus ( 1890 i St. Hillerslev) 
Jens Larsen Ludvigsen, 47 år, født i Sjørrring, daglejer - nyder fatttigunderstøttelse 
~Gertrud Marie Nielsen, 39 år, født i Hundborg 
|-Anders Jensen, 6 år, født i Snedsted 
|-Anne Jensen, 9 år, født i Snedsted 
|-Dorthe Katrine Jensen, 8 født i Snedsted 
 
Folketælling 1880, Skovsted, et hus 
Christian Jensen, 49 år, født i Sjørring, daglejer - forsørges af fattigvæsnet 
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~Kirstine Pedersen, 52 år, født i Ejerslev, Mors 
|-Magnus Poulsen, 12 år, født i sognet 
|-Luise Poulsen, 10 år, født i sognet 
|-Gertrud Birgitte Poulsen, 5 år 
 
Folketælling 1880 Skovsted, et hus 
Maren Kirstine Pedersen, 66 år, ugift, født i sognet, husejer, lever af håndarbejde 
1890 Skovsted, et hus: 
Maren Kirstine Brusgård, 76 år, ugift, født i Hillerslev, lever af håndgerning 
 
Folketælling 1880 Skovsted, et hus 
Gregers Jespersen, 69 år. født i Vang, tømrer 
~Anne Kristine Jørgensen, 50 år, født i sognet 
( 1860 boede parret i Kåstrup) 
 
Folketælling 1880 Skovsted, et hus med 2 familier 
Johannes Nielsen, 44 år, født i Gjerlev, Holbæk amt, sadelmager 
~Maren Smed Larsen, 52 år, født i Hunstrup 
 
Folketælling Skovsted 1880 
Dorthe Marie Jacobsen, 47 år, enke, født i Tved 
|-Peder Nielsen, 14 år, født i Hjardemål  
|-Kirstine Marie Nielsen, 12 åe, født i Hjardemål 
|-Maren Nielsen, 10 år, født i Hjardemål 
 
1880, Skovsted, et hus 
Maren Larsen, 78 år, enke, født i Hunstrup, forsørges af fattigvæsnet 
 
Folketælling 1880 Skovsted, et hus 
Peder Christian Gregersen, 54 år, født i Hunstrup 
~Kristine Andersen 49 år, født i sognet 
|-Anders Christian Pedersen, 12 år 
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|-Marie Pedersen, 10 år 
1860 boede familien i Brund) 
Skovsted 1890: 
Peder Christian Gregersen, 64 år, født i Østrild, husfar, arbejdsmand 
~Kristine Andersen, 59 år, født i Hillerslev 
 
Folketælling 1880 Skovsted, et hus 
Lars Christensen, 58 år, født i sognet, vejmand ( p.t. Thisted sygehus) 
~Mette Kirstine Jensen, 58 år, født i Nors 
|-Peter Larsen, 16 år født i sognet, udfylder sin fars vejbestilling 
 
Folketælling 1880 Skovsted, et hus 
Villads Jensen, 67 år, født i sognet 
~Anne Pedersen, 67 år, født i Sennels 
Skovsted 1890: 
Villads Jensen, 77 år, enke, født i Hillerslev, under fattigforsørgelse 
 
Folketælling 1880 Skovsted, et hus 
Jens Jørgensen, 46 år, født i Sennels 
~Inger Marie Jensen, 44 år, født i sognet 
|-Jens Andreas Jensen, 9 år, født i sognet 
|-Kirsten Ringgård Jensen, 6 år 
|-Anders Christian Jensen, 4 år 
|-Peder Kjelstrup Jensen, 3 år 
Skovsted 1890 
Jens Jørgensen, 56 år, født i Sennels, landpostbud 
~Inger Marie Jensen, 53 år, født i Hillerslev 
|-Peder Kjelstrup Jensen, 13 år, født i Hillerslev 
 
Folketælling 1880, Skovsted, i en gård 
Jens Larsen, 46 år, født i Sjørring, indsidder 
~Maren Jensen, 55 år, født i sognet 
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|-Lars Jensen Brandi, 10 år, født i sognet 
Martinus Julius Sørensen, født i sognet, plejesøn 
 
Folketælling 1890 Skovsted, et hus 
Marcus Jensen Marcussen, 36 år, født i Åbenrå, teglværksarbejder 
~Bente Marie Christensen, 31 år, født i Hillerslev. 
 
Folketælling 1890 Skovsted, et hus 
Lars Nielsen, 28 år, født i Vesløs, teglværksarbejder 
~Else Marie Christensen, 27 år, født i Hillerslev 
 
Folketælling 1890 Skovsted, et hus 
Anne Kirstine Gregersen, 60 år, enke, født i Hillerslev. håndarbejde 


