Sakstrupvej nr. 120 “Østerled” matr. nr. 5a- Sakstrup By, Bjergby. 6595 m2
Ejendommen var oprindelig en halvgård i fæste under Odden. I 1773 er Morten Christensen
fæster. Ved folketællingen 1787 er fæsteren Jens Thomsen på 46 år, der er gift med Maren
Thomasdatter på 52 år, der er gift 2. gang. Hendes 1. mand var ovennævnte Morten
Christensen, og Jens Thomsen har således overtaget gårdfæstet efter sin kones første mand.
Ved udskiftningen i 1797 ligger gården nord for Sakstrupvej, og den får jord omkring gården og
en stor mark syd for gården, en hedelod, hvor Ravnehøjgård nu ligger samt en englod i Varbro
enge. I 1802 overtages gården af Andreas Christensen (1777-1834), søn af Chr. Nielsen, Knavre i
Mygdal. Andreas har giftet sig med Maren Jensdatter (1777-1837), der er datter af ovennævnte
Jens Thomsen og Maren Thomasdatter. De driver gården til 1833, hvor gården går videre på
spindesiden, idet deres datter, Kirsten Andreasdatter, født 1816, gifter sig med Budolf
Christensen, født 1903 i Jonstrup, hvorefter de overtager gården.
Tilsyneladende bliver gården så solgt til Lars Jensen, der bor i Ugilt, og som driver gården med
Søren Chr. Christensen fra Vidstrup som bestyrer. Søren Chr. Christensen køber senere
nabogården, Sakstrupvej 98, jfr. ovenfor. Gården bliver herefter i 1846 overtaget af Christen
Jensen Grøn (1818-1894), søn af Jens Nielsen Grøn, Tangsgaard, gift med Ane Christensdatter
(1815-1887). I 1855 bygger de nyt stuehus, nu syd for Sakstrupvej, og antagelig begyndelsen af
det nuværende stuehus.
I 1877 bliver gården solgt til naboen, Søren Chr. Christensen, der i 1882 sælger til sin ældste søn,
Kristen Sørensen (1847-1917), der bliver gift med forrige ejer, Chresten Jensen Grøns datter
Marie Christensen (1847-1934). Da Kristen dør i 1917, bliver den ældste søn, Harald, bestyrer af
gården, som han køber i 1923. Han var god til regning og havde poster i sparekassen og i
sognerådet, men han blev aldrig gift. I 1955 solgte han gården til Chr. Knudsgaard, der året efter
”byttede gård” med Henning Nielsen (1915-1983) og Kirsten, født Bønkel (1917-2008), der ejede
”Engholm”, jfr. tidligere. Henning Nielsen døde i 1983, og i 1984 solgte Kirsten gården til
naboerne, Tove og Frode Houbak, der ville drive gården sammen med Sakstrupvej nr. 98. I en
periode blev stuehuset udlejet. I 1992 købte datteren Gitte Houbak (1963-2006) og John
Thomsen, født 1958, bygninger + 6 ha. Efter Gittes død i 2006 har John giftet sig med Anita. De
har 2010 solgt ejendommen til Per og Susanne og har i stedet købt Havrevænget 10, Bjergby.
Ejendommen er 26/10 2017 overtaget af Søren Engbjerg Christensen og Heidi Simonsen.

