
Sakstrupvej nr. 43 – matr. nr. 7l og 7an- Sakstrup By, Bjergby. 1,475 ha. 
Huset blev bygget af Birgit og Finn Penderup i 1962 og de flyttede ind i huset i 1963. 
De er begge født i Aarhus, Finn i 1928 og Birgit i 1931. Hun døde i 2005. 
Finn havde som ung fået arbejde i en herreekvipering i Hillerød og blev gift med Birgit og der blev Pia 
født og døbt i slotskirken. Men Finn var ikke tilfreds med lønnen på 600 kr. pr måned og søgte og fik job 
som dekoratør i herreforretningen Carstens, Østergade, Hjørring (hvor Fona var), nu til 900 kr. pr måned 
og der blev han i 6 år fra 1953-59. De boede på den nuværende Idræts Alle, hvor Hanne og Dorthe blev 
født i 1955 og 56. Dorthe døde 2010. Men de fik tilbudt at flytte til Bjergby i Søndervænget 8 (før 
Søndermarksvej), hvor de begyndte i det små i kælderen med Fjerrenseriet. Og her blev Claus født i 
1963. 
I 1962 køber de grunden af Jens Hansen for 4.500 kr. og køber senere efter kommunens overtagelse af 
Gedemålshus det sidste stykke ned mod bækken for 5.000 kr. De byggede som nævnt huset i 1962 og 
tilplanter arealerne, der på den lave jord var med landbrugsafgrøder.  
Først i 1980-erne etablerer de en gangbro over slugten nord for huset og bygger en gæstehytte med to 
sovepladser, elektrisk lys og varme og døbte hytten Fasanhytten. 
Senere gravede de ud lige syd for huset til et stort svømmebassin, der kan overdækkes mod nedfaldende 
blade og lign. og kan opvarmes med solfangeranlæg. 
Fjerrenseriet blev flyttet til Hjørring og udvidet flere gange og ejes nu af sønnen, Claus. En datter, Hanne 
Penderup, driver forretningen ”Madame” på Østergade 7, Hjørring. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efter at Finn Penderup døde 5/9 2017 blev ejendommen i marts 2018 overtaget af Andreas Engelbrecht 
Christiansen og Karina Mørk Nielsen. 

 

December 2010 i modlys fra nordvest 

                                                                                                                      

Huset fotograferet efterår 2010 fra syd. 

 

Et vue fra køkkenvinduet over broen mod Fasanhytten 


