
Vagthøjvej nr. 17 – ”Torhuset” matr. nr. 3f Sakstrup 
Huset blev bygget på jord fra Vagthøjen før 1860, hvor folketællingen nævner Christen  
Christensen, født 1805, gift med Else Marie Christoffersdatter, født 1805 i Mygdal, og tilhørte 
(samme) Niels Chr. Christensen ved brandvurdering 1883. 1870 er Else Marie død og er erstattet 
af Marianne Christensen, født 1839. De har nu 2 børn på 2 og 5 år. 
 
Derefter blev ejendommen overtaget af Per Poulsen (kaldet Per Fynbo), der var broder til Lars 
Poulsen, der boede øst for Ravnehøjgaard. Per Fynbo levede meget spartansk og spiste 
brødskorper, som han tiltuskede sig ved naboer. Han var kleptoman og bange for politiet. Han 
døde under en kvasdynge med en tør osteskorpe i halsen. Ved den efterfølgende auktion blev 
hans ejendele råbt op og var nogen ejer af tingene, fik de dem. Efter Per Fynbo kom en farverig 
dame, Tor-Stine. Hun hed nok Maren Kirstine Hansen, var født 1852 i Asdal og blev enke som 50-
årig. Havde vist været gift med Ussel- eller Uslev-smeden. Der kunne vist fortælles saftige 
historier om hende. Hun hentede mælk hos Kristian Sørensen, Østerled, og betalte årlig 5 øre for 
mælken. Hun boede der i mange år fra 1896 til 1928 og var først væverske og senere på 
alderdomsunderstøttelse.  
 
I 1928 blev huset købt af Aksel Larsen fra Volstrup ved Sæby, gift med Sine Larsen, født 1893 i 
Skallerup. De ernærede sig som fodermesterfolk, medens de boede i huset. Da han døde af 
blodforgiftning, flyttede hun til Pilgård i Snevre, hvor hun blev malkekone. De havde mindst 6 
børn. 1933 blev huset så købt af Ejnar Olsen, født ca. 1895, gift med Agnes Olsen. De havde kun 
huset i kort tid, men byggede stald i vestenden, så huset blev dobbelt så langt – i alt 13½ meter 
– vistnok efter en brand. Aksel Pedersen (Pu-Aksel) købte det i september samme år, men solgte 
allerede i 1934 til Lars Chr. Jensen, som i 1935 solgte til Jakob M. Larsen. Allerede i 1936 solgte 
han til Johannes Larsen, gift med Nora Larsen. De boede der indtil 1942, hvor de solgte til Osvald 
Hansen, født 1905 i Åle ved Horsens. Han var gift med Astrid Rishøj, født 1907 som datter af 
Niels Rishøj, Varbrogård. Den ene af deres 2 sønner omkom ved en tragisk ulykke under 
redningsforsøg med redningsbåden RF 2 ved Tornby 1. dec. 1981. 
I 1948 flyttede de til Uggerby og startede en slagterforretning. Huset var så i nogle år udlejet til 
Ingeborg og Henry Thomsen. I 1951 blev huset købt af Svend Jepsen, født 1927 i Gedemaalshus i 
Sakstrup, og Henny, født Larsen i 1931 i Astrup. Svend arbejdede hele perioden som forkarl hos 
Henry Houbak, Saxtrupgaard. De solgte 1958 og flyttede herefter til Krustrup, men vendte 
tilbage til Bjergby og boede i en årrække på Søndervænget 8, til Svend døde i 2006 og Henny to 
år senere.  
Johanne og Poul Larsen købte ejendommen i 1957, men solgte allerede i 1958, nok til en, der 
hed Jens Jensen. Han havde minkfarm og lavede foder – senere blev han losser i Hirtshals.   
Midt i 60-erne blev ejendommen købt af adjunkterne Lone og Jørgen H. Lorenzen. De byggede til 
og moderniserede. I en årrække drev de ”Kennel Torhuset”, der opdrættede rhodesian 
ridgebacks. 
 


