Sakstrupvej nr. 138 Østergård - matr. 6a. m.fl. Sakstrup.
Østergård var i 1770 til 1795 fæstet af Michel Jespersen f. 1714 og Maren Christensdatter f.
1724, datter af forrige fæster Christen Toplund. De havde deres søn på 26 og datter på 29 med
en datter på 3 år samt en hyrdepige til at bo på gården i 1787. Sønnen Christen Michelsen f.
1759 overtog fæstegården 1795 og blev gift med Karen Christensdatter f. 1759. Ved
udskiftningen 1797 får de jorden omkring og syd for gården samt en hedelod øst for (hvor nu
Hedegård ligger) samt en englod i Varbro ådal. Inden 1804 er den frikøbt af Odden. I 1820 køber
deres ældste søn Michel Christensen (1791-1835) gården efter han blev gift med Maren
Jensdatter (1793-1870) fra Rævskær i Tornby, en søster til Niels Nielsen Houbaks kone, og efter
mandens tidlige død får hun aftægt på Gedemålsgård til hun dør. I 1831 købte deres anden søn
Jens Christensen f. 1799 gården gift med Ane Marie Christensdatter f. 1813 i Mosbjerg. Og hans
forældre bor af aftægt på gården. De bygger stuehuset, der i brandforsikring 1853 er 33 alen
lang og 10 ¼ alen bred med bindingsværk i nordsiden til 500 Rigsdaler. I 1862 frastykker de
hedelodden mod øst til datteren Ane Marie Jensen f. 1840 og svigersønnen Jens Henriksen f.
1829 i Astrup, der samme år bygger på grunden. Se denne.
1868 sælger de gården til sønnen Christen Christian Jensen, f. 1844, gift med Else Marie
Christensen, f. 1848 i Sct. Olai. 1890 solgte så 5. generation på gården den til Mads Jensen
Møller f. 1861 i Sønderup, gift med Martha Kristine Willumsen f. 1868 i Rubjerg. Men allerede
efter 3 år i 1893 sælger de igen gården til Niels Pedersen. Han er gift med en datter fra Rams i 1.
ægteskab og med Mine fra Vidstrup i andet ægteskab og de flytter til Snevre. Han sælger igen
gården år 1900 til Niels Peder Poulsen f. 1862 her i Bjergby gift med Helene Nielsen f. 1860 i
Bindslev. 1914 bliver der igen handlet, da Christian Peter Pedersen (Stokholm) køber, men kun
for at sælge igen i 1919 til Ammon Christian Nielsen fra Tornby. Han var tømrer, men flyttede i
1921 til Nr. Tornby, da han solgte til Peter Brusgaard, der samme år sælger en grund matr. 6e til
naboen Niels Houbak, Hedegård.
I 1925 købte så Søren Ørnbøl ud af Ørnbølslægten, der allerede samme år solgte til Henry
Houbak (1898-1986). De var da begge ungkarle, og Henry Houbak fik også et kort ophold, da han
blev tilbudt Saxtrupgård og så solgte han 1926 Østergård til sin bror Ejnar Houbak (1901-1989),
gift med Krista f. Jakobsen (1901-1996).
En morsom episode udspandt sig omkring 1935, hvor Marius Christiansen fortæller, at Ejnar var
fælles med broderen Niels Houbak om en orne. En dag skulle Ejnars lillekarl trække/jage ornen
op til Niels – men de kom kun et kort stykke, så gik ornen til angreb på ham og karlen løb alt,
hvad han kunne hjem med ornen bagefter. Ejnar grinte af ham, og han ville selv trække ornen
op til Niels, men kom ikke længere end karlen, så gik ornen også til angreb på ham, der måtte
løbe hjem også.
I 1945 var der 40 tdr. land, 3 heste, 14 køer og 40 svin.
Februar 1953 kom en pyroman forbi og tændte ild i gården og fik et par år i fængsel, men
stuehuset med stråtag, og mange af dyrene, blev reddet. Og forsikringsselskabet Hjørring Amt
og Kær Herreds gens. Brandforsikring kvitterer med sølvtøj til ”redningsfolkene”. Der blev opført
en solid bygning med lade i nord og stald mod syd.
1966 solgte de gården og byggede hus på Munkekæret 4. Deres ældste søn Tage Houbak (19292010), gift med Dagny f. Jensen fra Astrup (1940-1994) købte gården og boede der til de 1984
flyttede til Hjørring og solgte til Inge Lise og Bent Nielsen. De solgte gården til Charlotte og
oberstløjtnant Jørgen Clasen, der 2005 sælger til Lars Jørgensen f. 1964 i Skagen og Susanne, f.
Andersen 1956 i Skagen. De solgte en årrække æg fra egen besætning, og driver nu ”Stutteri
Østergård”. En datter, Camilla, der er berider, vandt i 2010 DM for islandske heste.

