
Tangsgårdsvej nr. 123 – “Tangsgård” matr. nr. 1a, 1g, 1h, 5i, 5k Sakstrup By, 4c, 10b, 24i, 43d 
Bjergby By, Bjergby,6u- Skibsby By, Skt. Olai. 148,8 ha 
På marken lige over for mindestenen i Saxstrup lå en gård, der i 1787 var i fæste af Odden af 
Niels Christensen, født 1732, og Helle Nielsdatter, født 1738 med 2 børn og 2 tjenestefolk. 
Ved udskiftningen i 1897 er fæstet overtaget af Niels Jensen, født 1747, og benævnt som Niels 
Grøn, gift med Johanne Christensdatter, født 1749. De havde 2 børn og et plejebarn, og ved 
udskiftningen blev Niels Grøn pålagt at være sognefoged, og så skulle gården inden 2 år flyttes 
langt ud fra byen til syd på Tangelts ager. Samme forlangende kom til den senere 
Gedemaalsgård og flytningen skete med hjælp fra naboer. Begge havde rådighed over deres 
gamle gårdspladser til udgangen af 1799. Den nye gård kom til at bestå af stuehus mod nord, et 
hus i sydsiden til lo, lade og stald samt et østerhus til hør, vognhus og fårestier, alle med klinede 
vægge og stråtag – i 1801 blev der selveje. 
Gården gik 1805 i arv til sønnen, Jens Nielsen Grøn, født 1780, gift med Maren Pedersdatter, 
født 1783, og de havde 4 børn. De byggede et vesterhus til heste og karlekammer. 
I 1848 sælges gården til sønnen, Christian Jensen Grøn, født 1821, gift med Ane Cathrine Jensen, 
født 1826. 23 alen af laden blev fornyet i 1862 og resten i 1870. De fik tre børn, og det blev 
datteren, Mariane Laurette Kristiansen, født 1859, der overtog gården efter giftermål med Jens 
Pedersen, født 1851 i Kregme v/Frederiksværk. De fik syv børn og tilplantede over 30 tdr. land af 
den dårlige jord og fik deres navne på stenen for Bjergby Mygdal i Kongenshus Mindepark. De 
moderniserede også stuehuset og byggede i 1920 et gødningshus. 
1922 blev gården solgt til sønnen, Johannes Pedersen, født 1894, gift med Anne, født Knudsen i 
1895 i Mygdal og de fortsatte plantningen samt byggede nogle parcelhuse på Søndervænget – 
dengang Søndermarksvej. Da de solgte gården, flyttede de ind i et af disse huse.  
Gården blev i 1953 solgt til den ugifte Frede Andersen der allerede i 1954 solgte til Jens 
Thomsen, født 1935 i Mygdal, og Inger Thomsen, ligeledes født i 193. De byggede nyt stuehus, 
men solgte allerede i 1959 til Valdemar Christiansen, der havde den til 1961, hvor Jens Thomsen 
købte den tilbage. Men allerede i 1962 blev ejendommen solgt til Hans Madsen, søn af Alfred 
Madsen, Bjergby. I 1964 blev gården så overtaget af Karen, født 1943 (halvsøster til Hans 
Madsen) og Erik Andersen, født 1942 i Vidstrup.  
I 1997 blev gården så solgt til de landbrugsuddannede Mette Marie Ydesen, født 1966, og Søren 
Smalbro, født 1965, der tidligere havde haft en ejendom i Poulstrup. Efter nogle år satte de 
køerne ud og byggede ny svinestald samt købte yderligere jordarealer. Søren Smalbro har været 
medlem af menighedsrådet samt formand for Vrå/Nordjysk Andel og DLA group´s 
landbrugspolitiske aktiviteter og fra 2014 medlem af byrådet i Hjørring, fra 2018 formand for 
teknisk udvalg, valgt for partiet Venstre. 
 
 


