
Asdalvej nr. 96. ”Houbakgaard” eller ”Hovbakgaard”. matr. nr. 13a-Bjergby By, Bjergby.  9413 

m2. 

En af fæstegårdene i Bjergby under Odden lå vist øst for Bjergby kirke og blev i 1790 taget i 

fæste af et par fra Snevre, Niels Johansen (1758 – 1837) og Ane Nielsdatter (1764 – 1858). De var 

blevet gift 7.november 1790 i Bjergby Kirke. Hans forældre var Johan Nielsen (1722 – 1762) og 

Maren Jensdatter (1741 – 1820), datter af Jens Andersen, og Anes forældre var Niels Stephansen 

(1713 – 1782) og Birgitte Pedersdatter Munck (1742 – 1818), der havde ”Søndergaard” i Snevre i 

fæste under ”Odden”. Niels Johansen havde boet hos sin mor i hendes 3. ægteskab med 

stedfaderen Byrge Christensen. Han blev kaldt ”smed” efter sin fader, Johan Nielsen, der var 

smed i Snevre. 

Ved udskiftningen af jordfællesskabet i Bjergby i 1797 blev gården forlangt udstykket til et areal 

nordligst i Bjergby ejerlav syd for vadestedet ”Herredsvad”, hvor senere Herredsvad bro blev 

lavet. De fik ca. 79 tdr. land og matr. nr.13 med 4 tdr. hartkorn, 2 skp., 0 fdk. og 2½ alb. 

Gården blev bygget lidt syd for vadestedet og blev først kaldt ”Herredsvad”. Vandløbet har nok 

en tid været skel mellem Horns og Vennebjerg herreder. Beboerne i Snevre havde vadestedet 

som vej til Bjergby kirke, hvorunder de hørte. Fra omkring 1820 blev gården også kaldt 

”Houbakgaard”.  Hvoraf navnet kommer vides ikke, men fra gammel tid var ”hov” en slags 

offerlund, så måske har der været et hedensk kultsted i området.  

 

Niels Johansen og Ane Nielsdatter fik mange børn, hvor vi vil følge ældste søn, Niels Nielsen, der 

var født den 28. september 1795 på fæstegården i Bjergby og døbt i Bjergby kirke den 26. 

oktober. 

Da han i 1821 som 27-årig havde et lille eventyr med Helle Knudsdatter, enken efter Hans 

Nielsen, på nabogården ”Ørnbøl” blev der lyst til ægteskab med hende i Bjergby kirke. Men der 

blev ikke noget bryllup ud af det. I stedet blev Helle gift med ungkarl Christen Nielsen fra Astrup. 

Helle fødte den 19. februar 1822 sønnen Niels Christian som slegfredsbarn, hvor Niels Nielsen 

blev udlagt som fader. Niels Christian voksede op i hjemmet ”Ørnbøl” og blev husmand ved 

naboejendommen ”Rishøj”. 2. januar 1858 døde han ugift af svindsot. 

Ovennævnte Niels Nielsen blev i stedet 4. oktober 1829 i Tornby kirke viet til Birgitte Jensdatter 

(1791 – 1871) fra Rævskær ved Tornby og købte gården på Snevrevej 73, hvor de fik deres 2 

piger, Johanne Marie, født 15. august 1823, død 31. marts 1909, og søsteren, Ane Marie 

Nielsdatter, født 1826, der døde som 9-årig.  

1830 købte Birgitte Jensdatter og Niels Nielsen ”Gedemaalsgaard”, og han tog hjemgårdens 

navn til Niels Nielsen Houbak. Han fik fra familie i Snevre et sølvkrus, der efterfølgende er gået i 

arv i familien og nu opbevares af Frede Houbak. Han døde på ”Gedemaalsgaard” i 1866, og 

datteren, Johanne Marie, der arvede, solgte til en fætter Peter Sørensen (1845 – 1934) fra 

Højrup ved Horne. Han fik også navnet ”Houbak”, da han forlods havde tjent på ”Houbakgaard”.  

Han fik navnet føjet til med den nye navnelov i 1905. Han blev i 1882 gift med Marianne Nielsen 

(1860 – 1942) fra Rævskær ved Tornby.  



 

En anden af Niels Johansen og Ane Nielsdatters 7 børn på ”Houbakgaard” var Johan (Johannes) 

Nielsen, født 1804, der blev gift med Mette Pedersdatter, født 1805.  

De overtog ”Houbakgaard” i 1833 efter forældrene, der efterfølgende var på aftægt på gården til 

faderen døde i 1837 og moderen 1858. 

Johannes Nielsen og Mette Pedersdatter solgte gården i 1865 til et ungt par fra St. Olai, Peter 

Christensen, født 1838, og Marie Christensen, født 1850, og da Mette Pedersdatter døde tidligt, 

fik Johannes aftægt på gården ved Peter og Marie. 

I 1893 var ejeren Anders Zakariasen, i 1901 Søren Nielsen, i 1906 Niels Pedersen og i 1911 kom 

Jens Peter Madsen til. Han byggede nyt stuehus i 1928, og i 1938 solgte han til Carl Anker 

Ejstrup, født 1911, død 1988, gift med Musse, født Madsen, hvis far var født på Houbakgård.  

 Carl Anker Ejstrup, der var født i Hvirrekær, døde på gården i 1988 – 77 år gammel. I de sidste år 

var jorden forpagtet ud – for senere at blive solgt til ”Kærgaard” (Asdalvej 43) og videre til 

”Varbrogård”, Skagen Landevej 41, og igen videre til Jørgen Larsen, Grimmeshavevej i Astrup.  

17/3 1989 overtog Per og Lene Moltsen ejendommens bygninger, hvor de etablerede 

tømrermestervirksomhed. I 2007 har de etableret P.I.T. Hegn, der sælger hegn til landbrug, 

skovbrug, vildthegn og hegn til industrien. 

Ejendommens stuehus er opført 1928, om/tilbygget 2004, og har et samlet boligareal på 289 m2. 
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