
Kobbersholtvej nr. 138 – matr. nr. 6a – Den sydlige Del, Mygdal. 28,6 ha. 

(Nr. 111 i Mygdal Sogns beskrivelse) 

Der er brugt materiale fra Vendsyssel Aarbøger1982 – Regnar Bønkel: ”De otte ugifte søskende i 

Uslev” 

Broby Johansen mener, at navnet ”Uslev” kommer af det oldgamle mandsnavn ”Urs”. 

På et kort fra 1793 vises Uslev kun som én gård, men der havde da i 150 år været to tit 

beslægtede fæstere. Ved udskiftningen i 1798 fik hver af de daværende, brødrene Christen og 

Niels Christensen hver halvdelen, fordelt på matr. nr. 6 og 7 af Mygdal – i løbet af et par 

menneskealdre opdelt i henholdsvis 18 og 8 matrikelnumre. I juni 1802 køber brødrene hver sin 

af gårdene fra Odden.  

Brødrenes forældre var Christen Christensen af Uslev, født 1715, død 1783, og Maren 

Christensdatter datter af Christen Andersen, Kabbeltved, født 1714, død efter 1758. De blev viet 

14/10 1739 – af deres 6 børn blev datteren, Johanne, født 1746, 5. nov. 1779 gift med 

sognefoged Niels Jensen Grøn af Tangsgaard i Bjergby og derved stammoder til den udbredte 

Grønslægt. 

Den ene søn, Christen Christensen, født 1749, død 1828, blev gift med Maren Stefansdatter, født 

1748, død 1824. De fik 4 børn, bl.a. Ane Christensdatter, født 1786, som blev gift med, som blev 

gift med Kristen Kristensen fra Nr. Skovsgaard i Asdal, som nu overtog gården Han døde allerede 

i 1846, kun 63 år gammel, men havde været sognefoged i næsten 30 år. 

De havde 2 sønner, hvoraf den yngste, Kristian Kristensen, født 1826, død 1894, overtog gården. 

Han blev i 1853 gift med Marianne Nielsdatter fra Bjergby, med hvem han fik 7 børn. 

Den næstyngste, Frederik Kristiansen, født 1864, død 1948, blev gift med Kristen Overgaards 

datter, Nielsine E. Kristensen, født 1872. De overtog Frederiks hjem – nærværende ejendom – og 

blev boende her en snes år, så købte de ejendommen, ”Landro” i på Træholt Mark i Bjergby. 

Gården her blev så solgt til Magnus Larsen, søn af Morten Larsen, Søttrup, 

Den nye ejer, Lauridsen, solgte en del af jorden til Julius Kramme, og solgte så gården til 

Martellus Nielsen, der i forvejen havde købt nabogården af Poul Uslev.  

Anton Martellus Nielsen, født 1879, var søn af podemester Jens Nielsen og hustru, Ane Marie 

Sørensen. Han blev gift med Laura Klausen, datter af proprietær Jens Klausen, Tidemandsholm. 

Da de blev gift, var de først bestyrerpar på Bjergby Mygdal Fattiggaard, hvorefter de havde et 

landbrug i Vrejlev sogn, hvorefter de købte Poul Uslevs ejendom og så nogle år senere 

nærværende gård.  De havde 13 børn, født mellem 1907 og 1929. Den næste ejer var Søren 

Sørensen.  

I 1948 sælger Lars Møller Sørensen til Ejnar Sørensen, født 1906, og Minna Sørensen, født 1905. 

Der omtales en ildebrand 22. aug. 1955 forårsaget af elektriske installationer. I 1972 overtager 

deres søn, Knud Elgaard Sørensen, født 1936, gift med Birthe Høy, født 1940, ejendommen, som 

15/6 1994 blev solgt til ukendt ejer. 


