
Kobbersholtvej nr. 162 – matr. nr. 7a Mygdal – ”Uslevgaard” 

(Nr. 120 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Som omtalt under nr. 138 – matr. nr. 6a blev ejendommen opdelt i 1770, og denne del blev 

overtaget af Niels Christensen, der var født i 1740 og død 1821. I sit 1. ægteskab med Inger 

Madsdatter, født 1747, død 1883, var der to børn, Mads og Mette Marie. Efter Ingers død 

ægtede Niels allerede i september 1783 en af de 6 døtre fra Ulstedbo i Sindal, nemlig Anne 

Laursdatter (se igen Vendsyssel Aarbog 1982: Regnar Bønkel: ”De otte ugifte søskende i Uslev”). 

De fik flere børn, bl.a. sønnen, Lars, født 1788, død 1872.  

Da Lars i 1817 købte fødegården, oprettedes samtidig med skødet en vidtløftig aftægtskontrakt, 

som sikrede forældres, hel- og halvsøskendes aftægts- og arverettigheder. Lars blev i øvrigt 

samme år gift med Helvig Marie Christensdatter, født 1789, død 1838 – i øvrigt en søster til 

købmand og konsul Lars Schibsbye, Hjørring. 

Lars Nielsen byggede omkring 1848 en ny gård ”Sønder Uslev” på et jordareal, der blev 

udstykket fra fødegården. Her flyttede han ned og solgte den oprindelige ejendom til Frants 

Larsen, født 1791, død 1849, gift med Kirsten Marie Larsen, født 1810 Efter at Frants Larsen var 

død, drev enken gården i mange år, indtil hun i 1883 solgte til Thomas Hansen (Gaarden). De 

næste ejere var: 

1884: Anders Kristian Nielsen 

1900: Anders Møller 

1913: Sønnen, Janus Møller, der var gift med en datter af Julius Grøn 

1915: Alfred Knudsen, født 25. nov. 1811, i henhold til mageskifte. Alfred Knudsen bygge- 

  de et nyt og dyrt stuehus og kom derved i stor gæld. Han døde i 1928, og enken 

  kunne ikke blive ved gården. 

1929: Ejnar Pedersen fra Nørre Stokholm født 1899 blev den nye ejer – han var samme år  

  blevet gift med Anders Kabbeltveds datter, Anna Johanne Andersen, født 1903.. 

1968: Poul Herløv Pedersen, søn af ovennævnte født 1938, gift 1975 med Merry Nielsen, 

  datter af Betty og Martin Nielsen. 

Ejendommen har tidligere været på 33 ha, men er nu kun på 14,4 ha. 

 


