
Sakstrupvej nr. 196 ”Hedegård”  matr. nr. 6b Sakstrup By, Bjergby. 2 ha 
I 1862 udstykker Jens Christensen og Ane Marie hedelodden fra Østergård og sælger til Jens 
Henriksen, f. 1829 i Asdal og Ane Marie Jensen, f. 1835 (1833) i Bjergby, datter af Jens og Ane 
Marie fra Østergård. På arealet bygger de samme år et hus 28 alen langt, i vestenden 10 alen 
bred og østenden 11½ alen. I vestenden var ”stuehus” og mod øst kostald og fårestier. Det var 
opført af nye og gode materialer og blev 1863 vurderet til 463 rigsdaler. I 1871 bygger de 8½ 
alen til lade i øst. De første år havde de Jens Henriksens mor i aftægt – Else Jensen, f. 1798 i 
Horne. 
1897 solgte de til deres søn Jens Peder Henriksen f. 1869 på gården, g. m. Nielsine Kristine 
Nielsen, f. 1875 i Tornby, og hans forældre blev boende i aftægt. De købte lidt jord fra Østergård 
og boede på gården til 1918, hvor de sælger til Niels Peter Kristiansen Houbak, f. 1892, på 
Gedemålsgård og Kirstine, f. Pedersen, i 1896 på Tangsgård, der samme år blev gift. De 
udbyggede med kostald og sostier i østsiden og ny lade mod nord og hønsehus og vognport mod 
vest. 1923 blev købt 13-14 tdr. Land af Peter Brusgaard, Østergård. På gården var i 1945 33 tdr. 
land med 2 heste, 10 køer og 15 svin. I 1937 blev Niels Houbak kasserer i Bjergby-Mygdal 
kommune, og de solgte gården i 1946, hvor Niels fik heltidsarbejde i kommunen og flyttede til 
det nye kommunekontor i Gl. Bjergby og Kirstine kom til at passe nogle ældre, der fik bolig over 
kommunekontoret. 
Det blev Troels Madsen, (1921-2001) i Bjergby g. m. Karen Margrethe kaldt Geten (1922-2003) 
der købte. I 2002 efter Troels Madsens død, solgte Karen Margrethe gården til datter og 
svigersønnen Jens Olesen, Grimshavevej 86, Astrup, der samme år solgte bygninger og 2 ha jord 
omkring til Jens Steen. Landbrugsjorden blev lagt til Jens Olesen´s gård på Grimshavevej. Fra 
2002 ombygges totalt af Jens Steen, der omkring 2004 sælger til LB Consult ApS. (Lars Bach) 
Søndergade 227 B, 3th, 9900 Frederikshavn. 
2007 køber Lone Andreasen og Anders Krogsgaard ejendommen og 9/7 2018 overtager Elisabeth 
Cilleborg og Anders Krogsgaard. 
 
Marius Christiansen fortæller, at der var bygget et lille hus et stykke derfra – der boede Kr. 
Udslev og hans søster. 
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