
Tangsgårdsvej 63, ”Skovholm” – matr. 1b, 1i, 1k-Sakstrup By, Bjergby. 6,6 ha. 
Skovholm Nord lå lige syd for skellet til Østerleds mark, hvor der indtil omkring år 2000 stod en 
stor hyld – de, der boede der blev kaldt ”maj ve ej å ageren” – på dansk: ” manden ved enden af 
ageren”2 I 1822 var ejendommen ejet og beboet af Jens Christensen Lyngby. I 1859 bebos huset 
af Lars (Christensen) Jensen, født 1812 i Bjergby, og Ane Elisabeth Jensdatter, født 1819 i 
Tversted. Lars Jensen dør, og enken gifter sig med Jens Chr. Sørensen, født 1833 i Bjergby. De 
har i 1870 en søn på 7 år og en enke på 72 år på aftægt. 
Jens Bak boede der herefter i en periode til 1887 og blev efterfulgt af Chr. Bastholm (Kristensen), 
født 1851 i Nørmark, gift 17. april 1883 med Grundine Louise Syvine Sørensen, født 1861 – hun 
var 7. barn af Søren Chr. Christensen, Saxtrupgård. 1892-1894 boede Thomas Jensen Kristensen, 
født 1867, gift med Trine. Fra 1894 boede Thomas Jensen Kristensen, født 1867, gift med 
Dorthea Jakobine Kristensen, født 1877, på ejendommen, indtil Kristian Grøn overtog den og 
byggede ”Skovholm”. 
Skovholm Syd var bygget i 1834 vest for Tangsgårdsvej lidt nord for bækken til Morten Jensen 
Grøn, født 1808, (søn af Jens Nielsen Grøn, Tangsgård) gift med Anne Pedersdatter, født 1810. 
1840 overtages ejendommen nok af Mortens broder, nemlig Niels Christian Jensen, født 1815, 
gift med Ane Marie Jensdatter, født 1805 i Mosbjerg. De bor der til efter 1870. 
1880 bebos ejendommen af Inger Marie Kristiansen, født 1856 som datter af Kristian Jensen 
Grøn fra Tangsgaard, og Kristen Andreasen, født 1854 på Holtegård i Mygdal. Den ældste søn 
Andreas Andreasen, født 1876, blev i 1918 Hjørrings første folkevalgte borgmester- han var det 
dog kun ca. 2 år, da hans parti, Socialdemokratiet, ikke kun skaffe flertal for hans genvalg ved 
byråds- og borgmestervalget i 1921. Han var i byrådet til sin død i 1934. Hans yngre broder, 
Christian, blev politibetjent og tog navnet ”Saxtrup”. Det gik økonomisk ikke så godt for 
forældrene, så Inger Marie og Kristen flyttede i 1884 til en lille ejendom på Skibsby Hede og 
senere til Hjørring. Faderen fra Tangsgård, Kristen Jensen Grøn, overtog så igen ejendommen og 
flyttede i 1884 derned sammen med sin kone, Ane Katrine Jensen, født 1828 i Bjergby. Hun dør, 
og Kristen Jensen Grøn får en ung pige fra Vrejlev til hjælp, til han dør. Ejendommen kommer til 
at stå tom fra 1901 til Kristian Grøn Pedersen køber den. 
Skovholm, blev bygget i 1914 af Kristian Grøn (Pedersen), da han køber den nordlige ejendom 
med 8 tdr. land af Thomas Jensen (Kristensen). Den blev revet ned, og Kristian købte også 
Skovholm Syd, der stod tomt med 6 tdr. land – og så fik han 19 tdr. land fra Tangsgård. 
Han byggede så stuehus, lade og ko- og svinestald for 9.000 kr. Han blev gift med Agnete Grøn, 
født Bastholm 1891 i Snevre. Kristian Grøn var en mand, der kæmpede for sine ideer, eks. 
afholdssagen, læplantning og LS-bevægelsen. Han, der døde i 1977 – 89 år gl., holdt en række 
radioforedrag og var i en årrække formand for Forsikringsselskabet Vendsyssel. I 1925 blev der 
købt 5 tdr. land af Peter Brusgaard, og da han i 1946 solgte gården til sønnen Niels Grøn, var der 
44 tdr. land. I stedet købte Agnete og Kristian Grøn et lille gartneri, Møllehuset, i Gl. Bjergby. 
Den nye ejer Niels Grøn, født 1916 på Skovholm, blev gift med Ragna, født Jensen 1925 i 
Linderum. De drev gården i en årrække med Herluf som medhjælp – de sidste mange år var 
jorden lejet ud til Tangsgård, og Niels var bl.a. i mange år ansat som slagschef for DLK – Dansk 
Landbrugs Kødeksport, ligesom han havde en række bestyrelsesposter, bl.a. i 
Forsikringsselskabet Vendsyssel. I mere end 40 år var Niels Vendsyssel Tidende/Nordjyskes 
meddeler i Bjergby. Ragna og Niels Grøn solgte i 2003 ejendommen til Arne Hilbert Nielsen, død 
august 2017, og Dorte Daarbak og købte i stedet huset Korshøjvænget 5. Niels Grøn døde i maj 
2010. 



27/10 2017 overtog Morten Prehn Christensen og Pia Søndergaard Jensen ejendommen. 
 


