
Sakstrupvej nr.32 – Gedemaalsgård – matr. 2a- Sakstrup By, Bjergby, 30,6 ha 
Af de oprindelige 3 helgårde i Saxstrup, udgør Gedemålsgård/Saxtrupgård den, der sidst bliver 
delt i 2 halvgårde, så der i 1797 ved udskiftningen var 6 halvgårde og en husmand. 
Én af de 6 halvgårde i Saxstrup by, der lå over for Saxstrup-mindestenen på hjørnet af 
Sakstrupvej/ Tangsgårdsvej, var i 1787 i fæste fra Odden af Jesper Jensen (1756 – 1816) og hans 
kone Maren Christensdatter f. 1751. De havde 2 døtre, Maren på 7 år og Anne på 3 samt 3 
tjenestefolk. 
Ved udskiftningen i 1797 fra Odden blev det forlangt, at ”udfløtte” gården til Gede Wang, hvilket 
var navnet på jorden gennem flere hundrede år. Også den senere Tangsgård skulle flyttes ud. De 
blev de følgende par år også blev hjulpet af naboer i byen.  Samtidig blev fællesskabet med 
fælles dyrkning af jorden i hele Saxstrup ophævet, og de havde så jorden på Gede Wang til 
rådighed. De køber gården, og i 1807 frastykker de en parcel på 6 Skp. 2 ¾ Alb. Hartkorn for 200 
Rigsdaler til Simon Jensen fra ”Thornbye”. Og den blev til Sakstrupvej nr. 44 – matr. 7a, 
Gedevangshus med jord også fra matr. nr. 3, Skovsager. 
Jesper Jensen dør 1816 og efterfulgtes af selvejer Jens Sørensen, der efter sogneprotokol havde 
godt 76 Tdr. Land og 4 Tdr. Hartkorn, men efter en ny vurdering 2 Tdr., 6 Skp. 1 Fk. ¾ Alb. Jens 
Sørensen sælger 1830 gården for 800 Rigsbankdaler til Niels Nielsen Houbak, født 1794 i 
Houbakgård (døde 1866 på Gedemålsgårde) gift 1823 med Birgitte Jensdatter, f. 1791 i 
Rævskær, Tornby d. 1871 på gården.  Der var ingen sønner i ægteskabet, så ældste datter 
Johanne Marie Nielsdatter (1823 – 1909) overtog gården. En yngre søster Anne Marie dør som 
ung pige. Johanne Maries fætter Kristian Peter Sørensen (senere Houbak) f. 1845 i Højrup, 
Horne bestyrede gården, til han i 1875 købte gården for 8.000 kr. + en stor aftægt med pligt til 
inden 2 år at bygge nyt stuehus syd for bygningerne med stor aftægtsbolig. 
Det gamle stuehus lå nord for og Sakstrupvej lå da nord for gården og gik ind i Skagen Landevej 
ved Varbrogård. Kristian Peter Sørensen Houbak blev i 1882 gift med Marianne Nielsen (1860 – 
1942) fra Rævskær, hvis farfar var bror til hendes mands far. De fik 7 børn, og 4 af sønnerne fik 
alle gårde i Sakstrup. De 4 brødre var Søren Christian Houbak på Gedemålsgård, Henry Houbak, 
Saxtrupgård, Ejnar Houbak, Østergård og Niels Houbak på Hedegård - senere kæmner i Bjergby – 
jfr. senere. En 5. søn, Jens Houbak etablerede en efter forholdene betydelig tømrermester-
virksomhed i Bjergby overfor genforeningsstenen. 
 
Sønnen Søren Johan Christian Kristiansen Houbak (1883 – 1971) overtog 1920 Gedemålsgård og 
blev 1924 gift med Kirstine Rishøj (1899 – 1982), datter af Niels Rishøj, Varbrogård. De byggede 
ny kostald til 24 køer samt lade og østerhus. I 1945 var der 63 tdr. land, 4 heste, 20 køer og 30 
svin. Var aktiv i flere foreninger og var fra ungdommen gymnastikleder. Han var regnskabsfører i 
Nordvestvendsyssel Mergelselskab – et selskab, der fik stor betydning og forøgede avlen på 
egnens marker. Blev i 1946 som den første tildelt elitepræmie for selvplantede læhegn på 
gården. 
 
Deres ældste søn Frede Houbak, f. 1925, d. 2016, overtog gården 1957 og blev samme år gift 
med Ingrid f. Dam, f. 1933 i Børglum, d. 1998. Frede oparbejdede en betydelig minkfarm med 
1200 tæver og byggede ny kostald til 48 køer, der blev sat ud i 1986. Medlem af Venstre og var i 
folketing, amtsråd og byråd i perioder. I øvrigt henvises til ”Barn af Vendsyssel 2005 bind XV”.  



I 2005 blev gården solgt til bygmester Klaus Møller Thomsen, der foreløbig har lavet en 
udstykning på området vest for Sakstrupvej over for sportspladsen. Området hedder 
Gedemålet.                                                                         
Grundene vest for Sakstrupvej op mod Skagen Landevej og grundene syd for Skagen Landevej 
fra nr. 64 til nr. 78 er alle udstykket fra Gedemålsgård. 
Det meste af landbrugsjorden er udlagt som naturområde med meget plantning af skov og der 
er lavet en sø i engen.  
GEDEMÅLSGÅRDEN Aps. fik 19/9 2014 skøde på ejendommen. 
16/5 2018 er ejendommen overtaget af Kim og Pia Bengtsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2019 


