Præster i Junget og Thorum sogne

Junget kirke

Thorum kirke

Kilde: Fursundkirker
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Forord
I Møgelthorum´s historie indgår som en selvfølge præster og degne, der hver især har haft
mere eller mindre indflydelse på historien i de 2 sogne Junget og Thorum, og som i omkring
600 år har haft et fællesskab. Fra 1552 har det været et fælles pastorat og i 1730 blev der
oprettet en skole sådan cirka midt imellem de 2 kirker.
I 2012 består kirkerne, men hvor præsten tidligere kun var tilknyttet de 2 kirker, så er der nu
et fællesskab med Selde-Åsted. Junget Præstegård er revet ned og er nu et ”parcelhus” på
landet. Thorum Præstegård – hvis navn mere korrekt er Annexgården, har været i privateje
siden omkring 1800 og er i 2012 et nedlagt landbrug med godt 4 ha jord. Og skolerne er
nedlagt for mange år siden.
Det kan lyde som en klynken, men fortæller reel en udvikling, som ses over det ganske land i
relation til landdistrikterne.
Oplysningerne fra Dansk Præste- og Sognehistorie ved Paul Nedergaard – Bind VI - Viborg
Stift udgivet i 1959 og fra S.W. Wiberg´s Almindelig Præstehistorie fra omkring 1900 samt
fra lærer Ejnar Poulsen´s: Viborg Amts Degne- og Skolehistorie fra 1957 danner grundlag for
nærværende omtale af præster og degne/lærer i Junget-Thorum.
Det må ikke glemmes, at der på Lokalhistorisk arkiv i Thorum forefindes rigtig meget, der har
givet grundlag for, at få lidt ”kød” på en ellers opremsning af navne.
Kirkebøgerne for Junget-Thorum har været gode kilder sammen med oplysninger fra fæsteog skifteprotokoller – især fra Jungetgaard. Slægtsforskeren Erik Brejl, Ringkøbing har på
nettet lavet et ekstrakt af Gejstlige skifter, der omfatter både præster og degne.
Der bliver ikke udarbejdet en litteraturliste, men i stedet angives i stor udstrækning
kildehenvisning i selve teksten. Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) har stillet kort til rådighed.
Arkivar K.E. Jacobsen har været behjælpelig med mange mulige indgangsvinkler og
indscannet mange originale billeder, hvorfra der efterfølgende er redigeret udsnit.
Skjern, 2012
Ivar Kristoffersen
I december 2020 er der foretaget en redigering og således at afsnittet om degne er flyttet.
Junget-Thorum pastorat er 2020 en del af Nordsalling-Fur Pastorat og består af Glyngøre,
Sæby, Vile, Selde, Åsted, Junget, Thorum og Fur sogne og med 3 præster.
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Junget kirke

Foto: Ivar Kristoffersen

Thorum kirke
Thorum Kirkes skib og kor er opført i romansk tid af granitkvadre, men den er stærkt omsat
i 1880'erne. I sengotisk tid opførtes tårn, våbenhus samt et kapel. Tilbygningerne er opført af
genanvendte kvadre samt munkesten. Alterstagerne fra 1700-tallet. Den simple
renæssanceprædikestol fra 1600-tallet bærer årstallet 1713 samt påmalede signaturer og
våbenskjolde for Sten Bille til Jungetgård, der døde 1739, og hustru Mette Sehested.
Altertavlen er et lokalt arbejde fra slutningen af 1800-tallet, malet af H.L. Smidt i Skive.
Kirken er omfattende restaureret i 1952, hvor interessante kalkmalerier blev fremdraget og
restaureret (Tekst: Knud E Jacobsen & Poul E. Kristensen)

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – B 1242
I baggrunden ses et af målene på det nye stadion
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Med tilladelse af www.meedom-arkitekter.dk

Kirkestolene er nymalet i 2011 i ny nuance. Foto Ivar Kristoffersen
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Junget Præstegård
Efterfølgende gengives 2 billeder af Junget Præstegård

Lokalhistorisk Arkiv, Thorum – B4005
Billedet er fra 1906, hvor familien Langballe er samlet på gårdspladsen. Ved brønden er det
døtrene Astrid og Rigmor. Foran huset er det præsteparret Johanne og Niels Langballe. Til
højre er det sønnen Knud Dalgas Langballe, der blev student fra Sorø i 1906. De to gæster
kendes ikke.

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – B 6399
Billedet er fra omkring 1950, men det er bygget i perioden 1928-30. Til venstre for stuehuset
ses 3 træer, der er plantet til ære for præsteparret Johanne og Niels Langballe´s 3 børn. De to
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driftsbygninger til højre brændte i efteråret 1965, og blev genopført, men i 2012 er kun
stuehuset tilbage, men i en betydelig moderniseret form.
På lokalhistorisk arkiv i Thorum (A11) findes 3-4 skitser til nybyggeri. Nedenfor gengives
forslag fra januar 1928. Grundplanen er forelagt Jonny Arentoft gift Aggerholm, der tjente i
præstegården 1½ år omkring 1960 og Asta Bodilsen, der sammen med sin mand Henning
Bodilsen fra 1950 i 32 år var forpagter af Præstegården´s avlsbygninger og jord.

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – A11
Det samlede areal er 500 m2. Ifølge skrivelse af 1.4.1933 angående Aktiver og Passiver i
Viborg Stiftsfond er der optaget 2 lån den 4. januar 1930: Et lån på 11.986 kroner, der skal
afdrages over 15 år og et lån på 17.063 kroner, der skal afdrages over 28 år. Beløbene er
afrundet til hele kroner. Det fremgår ikke, hvor meget selve byggeriet har kostet. Desuden
fremgår aktiver:
Nationalbank aktie
Tiendeafløsningskapital
Anden kapital
I alt

460 kroner
81.444 kroner
13.588 kroner
95.492 kroner

Ved en omregning til 2011-priser vil de godt 95 tusinder svare til 3.4 mill. kroner
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Præsterne i Junget-Thorum
Præsterne i Junget-Thorum boede i Junget Præstegaard, men Thorum sogn havde
Annexgaarden. Præstekaldet/præsten havde matrikel 1A og 1B i Møgelthorum ejerlav.

KMS 1815-1856
Under matrikel 1A er skrevet med sort Præstegaardens lod og med rødt Præste Embed. Under
matrikel 1B er med sort skrevet Annex Gaardens (lod), mens der med rødt er skrevet Pastor
Hørup´s Enke, og igen med sort Almstrup – se senere.

KMS 1856-1883
Dette kortudsnit er medtaget for at vise, at 1A og 1B er udmatrikuleret i stor udstrækning. Her
ses 9 forskellige matrikler. Da det samlede areal på 1A og 1B udgjorde 22.9 ha svarer det til,
at hver af de 9 matrikler har godt 2½ ha. Jeg er ikke klar over anvendelsen af de små arealer.
Der er senere foretaget yderligere udmatrikuleringer.
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Vagn Knudsen, Junget/Breum har i sit materiale for Rusengvej 13 angivet følgende hartkorn
1a = 0-0-1-11/4, 1 c = 0-2- 1-11/2, 1d = 0-3-3-1, 1e = 0-0-2-01/2, 1f = 0-0-3-2, 1g = 0-4-6-03/4
1h = 0-4-0-0, 1i = 0-3-2-03/4 og 1k = 0-4-0-01/2. Summen svarer til 3-1-0-23/4
På matrikelkortet gældende for 1973-1996 er samtlige numre slået sammen i 1g på 25.2 ha og
tilhører Rusengvej 13.
Som yderligere oplysningerne er medtaget 1 kortudsnit (1856-1883) angående Junget
Præstegaard, der viser placeringen af selve Præstegaarden – samt at der også her er foregået
en kraftig udmatrikulering af Præstegaardens jorde. Bemærk også vejreguleringen – den er
foretaget i begyndelsen af 1950´erne (Asta Bodilsen) – jeg kan svagt selv huske det – samt at
der blev udgravet en mindre bakke, der i vinterperioder havde til tendens at fyge til. Jeg
husker, at min far Aage Kristoffersen var på snekastning derhenne.

KMS 1864-1973
Junget-Thorum Pastorat har reel været en stor jordbesidder med jord omkring selve Junget
Præstegaard, jord i Møgelthorum (Matr. 1A og 1B) i reel tilknytning til Præstegaarden og
selve Annexgården beliggende på det nuværende Præstegårdsbakken 12.
Junget Præstegaard var på 33.3 ha, Møgelthorum Matr. 1A og 1B på 28.1 ha og
Annexgaarden på 51.7 ha eller i alt på 113.1 ha og d.v.s. den største jordbesidder i JungetThorum på daværende tidspunkt
I 1548 angives at Junget er anneks til Thorum Kirke, mens Skove, Brokholm, Grættrup og
Thise var et pastorat med kirke og præstegaard i Grættrup. Kirken i Grættrup blev nedbrudt i
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1552 og Skove, Grættrup og Brokholm blev flyttet til Junget Pastorat. Thisepræsten vedblev
at have bopæl i Grættrup indtil 1824. Reel blev Thorum nu anneks til Junget. I 1794 blev
Annexgaarden i Thorum solgt til Anders Espersen. Indtil da var det præsterne i Junget, der
havde ejendomsretten over Thorum Præstegaard og dermed ansættelse af fæstere.
Oplysningerne om præsterne er hentet fra Dansk Præste- og Sognehistorie ved Paul
Nedergaard – Bind VI-Viborg Stift og S.W. Wiberg - 1960 – samt fra Henning AabergJørgensen´s efterladte papirer på arkivet i Thorum, der bl.a. omfatter afskrifter af
indberetninger befalet af biskop mag. Frants Rosenberg – samt afskrift fra jordebøger m.m.
Nedenstående angives den ”officielle” opfattelse af rækkefølgen af præster i Junget-Thorum.
Ifølge Henning Aaberg-Jørgensen´s efterladte papirer kan der være tale om en Hr. Anders før
Peder Thomsen.
1. 1528:
Peder Thomesen, der 1537 blev Biskop i Børglum Stift.
Sognepræst L. Sandby-Møller har i 1951 i KIRKE og SOGN i fortid og nutid skrevet en del
omkring Peder Thomesen – der er ikke angivet kilde.. Følgende er et uddrag:
Peder Thomesen var oprindelig munk i Børglum og var på studieophold Wittenberg og kom
hjem som en ivrig lutheraner og kom til Junget omkring 1528. I 1537 var han med til at
underskrive kirkeordinansen i København og blev der ordineret som den første lutherske
biskop i Børglum stift. Han mødte utrolig stor modstand fra katolsk side og nåede reel ikke at
blive bisp. Han nedlagde embedet i 1548 og blev almindelig sognepræst i Haverslev-Bejstrup.
Sandby-Møller skriver, at han sikkert har boet i Thorum Præstegaard. Men biskop Friis i
Viborg gjorde hvad han kunne for at fordrive ham derfra. Han kaldes også præst til
Heggelund, hvilket må betyde, at han boet her en overgang.
Den kære Biskop Hr. Jørgen Friis havde besvær med at opkræve ”skatter” hos gejstligheden
og havde tilsyneladende også rod i sit regnskab og stod ikke på god fod med Frederik I
(Adjunkt Dr. A. Heise). Peder Thomsen var 1529 i restance med 15 mark.
Dansk Biografisk Lesikon
Peder Thomesen, d. ca. 1560, biskop. Aug. 1523 blev T. indskrevet ved universitetet i
Wittenberg. Ifølge Arild Huitfeldt var han præmonstratensermunk fra Børglum, men
matriklen meddeler kun at han var fra Vendsyssel stift. Antagelig blev han hjemkaldt 1524 da
rigsrådet 28.6. udstedte sin proklamation mod lutherdommen; i alt fald erhvervede han aldrig
magistergraden. Måske har han efter sin hjemkomst vedkendt sig lutherdommen og er blevet
udstødt af sin orden; sikkert er at han i nogle år (fra 1525?) var i rigshofmester Mogens Gøyes
tjeneste, vel som huspræst og lærer, og denne kan have skaffet ham beskikkelse som
sognepræst til Torum og Junget i Salling. I 1529 nævner biskop Jørgen Friis ham blandt de
stiftspræster som havde kgl. værnebrev, og som nægtede at betale afgifter til ham. Måske var
T. allerede da gift. Da han hørte til de "prædikanter" som indkaldtes til herredagen 1530 må
han have været anset som hørende til de betydeligste jyske lutheranere. 1532 stævnede Jørgen
Friis ham og to andre præster for det kgl. retterting for noget kirkegods, de "havde taget dem
til", men sagen stilledes i bero, og udfaldet er ukendt. Efter reformationens sejr 1536 blev T.
medlem af den kirkekommission som udarbejdede den latinske kirkeordinans af 1537, og s.å.
udnævntes han til superintendent i Vendsyssel stift og indviedes 2.9. af Johannes
Bugenhagen.
Da T.s stift næsten helt havde været uden luthersk bevægelse blev hans bispegerning særlig
vanskelig og opslidende. April 1539 forhandlede han og de andre jyske bisper i Nyborg med

9
Bugenhagen om kirkeordinansens gennemførelse og ansøgte kongen om højst påkrævet støtte
til at få skoler og hospitaler oprettet og skaffe underhold til præsterne. Aug. 1540 deltog han i
nationalsynoden i Kbh.; han indkaldtes da som vidne, da universitetet efter dom annullerede
Birgitte Gøyes barnetrolovelse. Efter ansøgning til kongen fik han nu udvirket, at Dueholm
kloster skulle holde Nykøbing hospital ved magt, og magistraten henlægge gildernes gods
hertil. Stiftlensmanden på Ålborghus fik brev dels om at skride ind mod "forløbne munke og
andre falske prædikanter", som "forførte" almuen, dels om at besøge købstæderne med T. og
stifte skoler og skaffe deres personale udkommet; han skulle også istandsætte en gård i
Hjørring til bispebolig for T. Denne havde foreløbig taget ophold i Nykøbing Mors, og 1540
henlagde han skolen i Dueholm kloster til denne by for at sikre stiftet lutherske præster. Til
Hjørring kom han imidlertid ikke, men fik anvist en kronens gård i Thisted som 1542
overlodes ham og hans hustru kvit og frit på livstid (den brændte 1557). 1542 deltog han i
bispemødet i Ribe, men kom ikke til mødet i Antvorskov 1546, og 1548 fik han som
overanstrengt lov til at nedlægge sin stilling og fik livsbrev på Haverslev-Bejstrup sognekald
på betingelse af at beskikke gode præster til disse kirker. Han overtog imidlertid selv
embederne. Da hans eftermand som biskop ca. 1552 optog fortegnelse over præsternes bøger,
boede T. i Bejstrup og har måske allerede da opladt sønnen Haverslev kald. Nævnte
fortegnelse tyder på at T. både kunne græsk og hebraisk da der blandt hans atten bøger
fandtes en hebraisk og græsk "bibel"; at han ejede Tertullian, Josefos og et oldkirkehistorisk
skrift kan vidne om hans humanistiske interesser. Anne Lauridsdatter omtales 1561 som hans
efterleverske og han formodes at være død ca. 1560.

Fra Junget Kirke. Foto Ivar Kristoffersen
2. 15??:
Peder Savstrup
3. 15??-1584:
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Chr. Jensen Sommer, der døde i 1584, var gift med Maren Pedersdatter (Savgstrup). Udover
at være præst i Junget-Thorum var han også provst. (Dansk biografisk Leksikon/ XVII.

Bind).
4. 1584-1634:
Anders Sørensen Stub, der døde i 1634 og var gift med Johanne Christensdatter Sommer. I
forbindelse med Prins Christian´s hyldning 1584 (den senere Christian IV) er Anders
Seurinsen nævnt. Ligeledes nævnt 1617 – Hr. Anders – Jordebog over Skivehus Len
(Henning Aaberg-Jørgensen)
5. 1634-1646/47:
Peder Christensen Hjerk gift med Else Andersdatter Stub. Nævnt 1645/46 – Hr. Peder i Junget
– Preste Giesteri udi Skiffue Len
6. 1646/47-1674:
Provst Christen Sørensen Lynnerup gift med Else Andersdatter Stub. Nævnt 1647 og 1652 –
som Christen Søffrensen Synderup og 1657 som Christen Sørensen Syndrup?. Og i 1660/61 –
Hr. Christen Søfferensen – Prestegesteri – 2Rdl.
7. 1674-1688:
Jesper Sørensen gift med Else Christensdatter Lynnerup, der er født omkring 1655
Han er student fra Viborg Katedralskole 1670. Hans datter Maren er gift med sognepræst i
Thise Hans Andersen Højer – sognepræst fra 1718 og døde 1744
8. 1688-1715:
Jens Mortensen Holst (Altenhof) gift med Else Christensdatter Lynnerup, der blev begravet
12. februar 1740 i en alder af 85 år – d.v.s. født omkring 1655
Hr Jens Mortensen Holst (kkermit.dk – jyske register), opreisning formedelst, at hans hustru er
kommet for tidlig i barselseng, efter deres bryllup. Efter allerunderdanigst ansøgning og
begiering, haver vi allernådigst tilgivet og efterladt hr Jens Mortensen Holst, sognepræst til
Junget og Torum sogne i Viborg stift, hans med hans hustru begangne forseelse, i det hun
efter deres bryllup, nogle uger for tidlig i barselseng skal komme, så at han sit præstekald
desuagtet, fremdeles må nyde og betiene, så længe han sig ellers derudinden, som det en
retsindig Guds ords tiener eigner og vel anstår, tilbørligen skikker og forholder. Frederiksborg
den 17 august 1689.
Den 26. oktober 1739 – Fol 3b (Brejl.dk) foretages et skifte efter den ugifte datter Else
Margrethe Holst, der døde 26. september 1739. Der nævnes følgende søskende:
1.
Søster Ellen Margrethe Holst gift med Johan Frederik Vinter i København
2.
Søster Kirsten Jensdatter Holst gift med Jens Sørensen, præst i Junget og Thorum
3.
(halv)bror Jens Andersen, forpagter på Østergaard (i Vellev) sogn) ved Randers
4.
(halv)søster Maren Andersdatter Skovgaard i Østergaard
Den 7. marts 1740 – fol 5b foretages skifte efter Else Christensdatter Lynnerup enke efter
Jens (Mortensen Holst), præst i Junget og Torum (død 1715). Hun døde 6. februar 1740. Der
nævnes følgende:
1.
Jesper Altenhof, degn i Hundstrup på Fyn
2.
Kirsten Altenhof gift med Jens Sørensen, præst i Junget og Torum
3.
Lisbeth Catrine Altenhof, død
I sit første ægteskab med (Jesper Sørensen), formand i Junget, død 12. oktober 1688.
1.
Christen Jespersen, birkedommer i Herlufsholm birk på Sjælland
2.
Jens Jespersen i Porsgrunn i Norge, død.
3.
Maren Jespersdatter gift med Hans (Andersen) Højer i Grættrup, præst i Thise
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9. 1715-1724:
Chr. Feddersen Høyer født 14. februar 1685 i Skagen og døde 4. marts 1724. Han var gift
med Kirstine Jensdatter Holst. Udover sønnen Fedder Christensen Høyer, der blev præst i
Junget-Thorum – se nr. 11, havde de datteren Mette, der blev gift med fuldmægtig Laurids
Møller på Jungetgaard og senere forpagter af Skivehus.
10. 1724-1741:
Jens Sørensen Vilsted og gift med Kirstine Jensdatter Holst. Jens Sørensen er søn af Søren
Christensen, præst i Vilsted og Vindblæs ved Løgstør og hustru Inger Jensdatter. Ved skiftet
efter Søren Christensen (Brejl.dk) nævnes, at Jens Sørensen er student fra 1724 – d.v.s. at
hans eneste præstegerning blev i Junget-Thorum
Den 9. oktober 1741 – Fol. 32, 104 foretoges skifte efter Jens Sørensen, præst i Junget
Thorum. Han døde 3. september 1741. Der nævnes:
Enke Kirsten Altenhof med lavværge Laurids Møller på Jungetgaard. Børn:
1.
Søren Jensen – 14 år med formynder halvbror Fædder (Christensen) Højer,
successor (efterfølger/arvetager)
11. 1741-1765:
Fedder Christensen Høyer født 1 maj 1716 – søn af nr. 9 og gift 24. september 1754 i
Hvidbjerg Thy med Johanne Marie de Leth. Ved folketællingen 1787 er hun bosat i et
Boelsted i Koustrup Mølle i Sønderhaa sogn i Thy. Ved Folketællingen 1801 står bostedet til
Jestrup, hendes datter og en kvindelig slægtning – samt 3 Tjenestefolk og en huusmand med
kone og hendes datter. Hun dør i Koustrup mølle den 23. april 1812
I 1743 blev præsterne anmodet om at indberette deres opfattelse af deres sogn (Jeppe Aakjær,
1931 – gammel brug og gammel brøde). Fedder Christensen Høyer skrev bl.a.
Indbyggerne heromkring er af temmelig god Complextion (= højlig, tjenstvillig) og
arbejdsomme folk, elsker gerne en pibe tobak, holder eller indbyrdes god skik og orden.
Folks talemåde her ere adskillige og til dels uforståelige. Udyrket jord findes ej på denne
kant i Salling uden lidet i Selde sogn i Lindum by
Skifte efter Fædder (Christensen) Højer, præst i Junget og Torum, der døde 25. juni 1764 –
fol 194.
Enke Johanne Marie Leth. Børn
1.
Else Cathrine Højer. Bevilling at være egen værge af 14. februar 1766
Bevilling til uskiftet bo af 20. januar 1761.
Skifte efter Mette Højer i Junget den 25. april 1793 – fol. 416 og enke efter Laurids Møller.
De havde oprette testamente den 3. februar 1763 – lbnr. 322.
Hans arvinger:
1.
Bror Niels Christensen, død. Havde 2 børn
2.
Bror Christen Christensen, død. Havde 2 børn
3.
Søster Johanne Christensdatter, enke hos sin søn Bertel Thomsen på Ulstedlund i
Ulsted sogn
4.
Anne Christensdatter, enke hos søn Christen Pedersen i Hovgaard
Hendes arvinger
1.
Bror Fædder (Christensen) Højer, præst i Junget (og Torum), død:
1a. Christian Fredrik Højer, skoleholde (i Slaglille) på Sjælland
1b. Kirstine Birgitte Højer gift med (Hans Lauridsen) Lillelund, købmand i Lemvig
1c. Maren Linde Højer i Lemvig
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1d.

Mette Cathrine Hedvig Højer hos mor (Joh)anne (Marie de Leth) i Kovstrup mølle
(i Sønderhåa sogn) i Thy
2.
Søster Hedvig Højer i Heager (i No sogn), enke efter (Christian August) Ziegler,
apoteker (i Thisted)
12. 1765-1772:
Johan Rasmussen Stage og gift med Margrethe Constantine Becher

Kilde: Nygård sedler
Ved folketællingen 1787 befinder hun sig i Ring ved Brædstrup, hvor hun dør i 1789 som
madame Stage.
Skifte efter Johan Adolf (Rasmussen) Stage, præst i Junget og Torum og døde 24. juni 1772
– fol 198. Enke Margrethe Constantine Becher. Bevilling til udskiftet bo af 14. august 1772
Skifte efter Margrethe Constantine Becher i Brædstrup. 2.8.1789, fol.119B.
Enke efter Johan Adolf [Rasmussen] Stage, præst i Junget og Torum i Salling. B: Henrik
Vilhelm 29 i Holsten, Gottlieb 28 på hjemrejse fra Kina, Anne Johanne Lisbeth 26, Agathe
Frederikke Louise 18.
13. 1772-1791:
Magister Søren Jeppesen Salling og gift med Maren Vestergaard fra Aarhus
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Kilde: Nygård sedler
Folketælling 1787:
Søren Salling – 48 år Mag: Philos og Sogne Præst og Maren Olesdatter – 36 år. Hans Søsters
Datter – Anne Kirstine Salling – 12 år. Aulskarl Jens Meelsen – 42 år (søn af Melsen
Mortensen, Møgelthorum). Der var yderlig 5 ”medhjælpere” i Præstegaarden.
NB!
Anne Kirstine Salling født Sørensen bliver 8. november 1893 gift med læreren Iver Svane
Skifte efter Maren (Olufsdatter) Vestergaard i Junget præstegaard. 7. juni 1792 – fol 327, 345.
Hun døde 7. juni 1792. Enke efter Søren (Jepsen) Salling, præst i Junget og Torum, død
19.9.1791. Testamente af 2.12.1791. Arvinger:
1.
hans søsterdatter Anne Kirstine Sørensdatter Salling, opdraget i Junget præstegård
siden hendes 2. år. Formynder Mathias Skov til Bustrup (i Ramsing sogn)
2.
Hendes søskendebørn på mors side, men ikke på fars side.
NB!
Maren Olufsdatter Vestergaard var datter af Oluf Vestergaard, præst i Selde, der var
gift med Gunhild Marie Stjernholm fra Kjeldgaard
I forbindelse med udskiftning af Lille Thorum, der blev opmålt i 1784 og udskiftet blev der et
kontravers mellem landinspektør Ditlev Flor og Birkedommer Møller, der var hidkaldt for at
hjælpe bønderne (Jeppe Aakjær, 1931 – Gammel brug og gammel brøde). Ditlev Flor
indsendte en klage over birkedommeren, hvilket ikke var den eneste klage over
Birkedommeren. Præsten Søren Salling var til stede og blev på et tidspunkt anmodet om en
vidneforklaring, og som gengives nedenstående efter Jeppe Aakjær
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14. 1791-1817:
Jens Groth Kragh døbt 9. december 1747 i Horne ved Svendborg, hvor hans far Jens Krag var
degn. Jens Groth Krag blev begravet 13. januar 1817. Han bliver gift 10. oktober 1785 med
sin kusine Anne Sofie Augusta Krag født 1764 og begravet 13. december 1848 i Egense.
Folketælling 1801:
Jens Groth Krag – 54 år Præst til Junget og Thorum. Ei formuende. Hans kone (=kusine)
Anne Sophie Augusta. Deres 4 børn, hans broderdatter og 5 ”medhjælpere”
Ved folketællingen 1801 var Kragh meget omhyggelig, idet for den fæster/selvejer noteret
vedkommendes økonomiske status – fra yderlig fattig til formuende.
15. 1817-1829:
Chr. Almstrup og gift med Ottila Charlotte Bernth. De flyttede til Aalborg 1829. Var en
begavet taler, blid og from og almindelig yndet
16. 1829-1863:
Andreas Brasch og gift 6. maj 1830 med Margrethe Elise Marie Almstrup, der døde i
enkeboligen 9. juni 1891.
Folketælling 1834:
Hr. Andreas Brask – 31 år Sognepræst og madame Magrethe Elise Marie Almstrup. Hans
søster jomfr. Christiane Ølgaard Brask. Der 8 ”medhjælpere”
Folketælling 1845:
Andreas Brask, der nævnes født i Kjøbenhavn. Margrethe Elise Marie Almstrup født i Rold,
Othilla Charlotte Sophie Brant – 73 år Pensionistenke efter præst A. Almstrup og født på
Herlufsholm. Hans søster Christiane Ølgaard Brask født i Kjøbenhavn. Tjenestekarlen Melsen
Iversen (hans farbror var Jens Meelsen nævnt 1787). Der var yderlige 6 Tjenestefolk samt en
skræderske.
Folketælling 1850:
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Andreas Brask – 48 år Sognepræst – 48 år og Margrethe Elise Marie Almstrup – 42 år. Othilia
Charlotte Bernth – 78 år, Christiane Ølgaard Brask. Der var 7 tjenestefolk og bl.a. Mæhlsen
Iversen – 45 år og gift og Maren Erhardtsdatter - 26 år (min tipoldefar´s datter). Desuden en
skræderske.
Folketælling 1860:
Andreas Brask – 58 år og sognepræst og Magrethe Elise Marie Brask, født Almstrup og hans
2 søstre Christiane – 63 år og Charlotte Amalia – 42 år. Der var 6 tjenestefolk, en gartner og
en skræderske.
17. 1863-1875:
August Matzen født den 2. september i 1820 i Helsingør og døde 30. marts 1875 i
Præstegaarden og begravet på Junget Kirkegaard. Han var gift med Ophine Nathalia
Christiane Seerup den 1. maj 1847, der var født i København den 24. juni 1819. Hun er død
den 29. juli 1904
Historiske/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 8 (1946-47) – Visitatser i Salling omkring 1870 af
Biskop Otto Laub´s optegnelser ved F. Elle Jensen
Junget og Thorum 1865: 26.-27. sept. Sognepraest Matzen praedikede over Jac. 1, 17 med
megen Varme og Hjertelighed. Han er vaesentlig et Folelsesmenneske og har ved mine
tidligere Besog hos ham paa andre Pladser bevaeget sig med megen Glaede i sin Gjerning; nu
synes han at vaere noget trykket af de Modssetninger, som ere opstaaede paa denne Egn,
endskjondt han af de Menigheder, hos hvilke han har aflost Pastor Konradsen?, efter Alt, hvad
jeg har kunnet er fare, er modtagen med Tillid og Kjaerlighed, og kun en enestaaende
Sognebaandslosning har fundet Sted. — Ungdommen svarede godt. — Sangen (Conv. Psb.)
var livlig og ret srauk.
1869 (22.-23. Sept.): Sogneprest Matzen. Om denne brave Praest, hvem jeg har besogt paa 3
forskjellige Steder i dette Stift, har jeg oftere havt Leilighed til at udtale mig, senest i min
Beretning fra 1865. Han synes endnu at finde Forholdene paa denne Egn mere trykkende, end
jeg troer, han for sit Vedkommende er Aarsag til. — Ungdommen svarede godt. —
Kirkesangen (Conv. Psb.) god.
1873 (7.—8. Mai): Sognepraest Matzen praedikede over Rom. 3, 2,3—25. Om denne brave,
men for let forsagte Praest har jeg denne Gang intet saerligt at yttre. — Ungdommen svarede
godt – sangen ledet tilfredsstillende.

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – B 2964

17
18 1875-1890:
Frederik Gabriel Neckelmann født 27. april 1814 i Fredericia og døde 14. juni 1898. Han blev
gift den 14. oktober 1856 i Vor Frue Kirke i København med Kirstine/Stinne Rom, der er født
23. februar 1816 i København. Hun døde 27. juni 1906.

Det kongelige bibliotek og lokalhistorisk arkiv, Thorum – B 2964
Folketælling 1880:
Frederik Gabriel Neckelmann – 66 år født i Fredericia og Kirstine Neckelmann – 64 år og
født i Kjøbenhavn. Olivia Bom – 31 år – en slægtning og 5 tjenestefolk
19. 1890-1890:
F. Heiberg – var kun i Junget-Thorum i en del af 1890

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – B 2964
20. 1891-1925:
Niels Langballe født 14. april 1855 i Aarhus og døde 15. januar 1931. Han blev 9. april 1885
gift med Johanne Dalgas datter af Enrico Dalgas. Hun er født 10. juli 1859 i Aarhus og døde
11. februar 1947.
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Niels Langballe, Det kongelige bibliotek

Johanne Langballe, ukendte piger, Niels Langballe og Astrid Langballe/Miller
Langballe holder ved en hund og Astrid med Felix
Lokalhistorisk arkiv, Thorum (U1000)
Folketælling 1901
Niels Langballe og Johanne Langballe, deres 2 børn Astrid Marie Anna Caroline født i 1886
og Rigmor født 1889 – begge i Nørbæk sogn ved Viborg. Der var 2 tjenestefolk og en
huslærer.
Folketælling 1906
Niels Langballe og Johanne Langballe, 2 tjenestefolk og en pensionær
Folketælling 1911
Niels Langballe og Johanne Langballe, Rigmor Langballe og 1 tjenestepige.
Folketælling 1916
Niels Langballe, Anna Villesen født 1906, 1 tjenestepige og 1 ung pige
NB!
Johanne Langballe må have været hjemmefra i en længere periode. Anna Villadsen er født 26.
12. 1906 af forældrene Smed Otto August Villadsen og Karen Marie Jensen, der dør den 5.
juni 1908. Ifølge Astrid Miller er hun forældreløs, da Langballe´s tager hende i pleje og hun
bliver plejedatter. Hun er sønnedatter af lærer Peder Villadsen, der var lærer og kirkesanger
1972-1901 i Thorum – så ham har Langballe samarbejdet meget med.
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Folketælling 1921
Niels Langballe og Johanne Langballe f. Dalgas, Anne Villesen – plejedatter, Ane Margrethe
Villadsen, en tjenestepige og barnebarnet Inga Miller født 13. maj 1918.
Johanne Langballe (1859 - 1947). Minna Kragelund: Opdragende håndarbejde, 1989.
JL var datter af grundlæggeren af Det danske Hedeselskab E. Dalgas, og hun voksede op i en
markant familie. Brødrene ◊Christian, ◊Ernesto og ◊Frederik Dalgas blev fremtrædende
skikkelser inden for kunst og erhvervsliv. Hun tilbragte inden sit giftermål som 26-årig tre år i
Schweiz og Italien med sprog- og kunststudier. Da hun i 1891 blev præstekone i Junget i
Salling, anlagde hun en stor urtehave efter faderens råd om plantning af læhegn og dræning af
jorden. I præstegården serveredes herefter rigeligt med hjemmedyrkede grøntsager og ikke for
meget kød, og et stort antal unge piger blev oplært af JL i progressiv husførelse. Hun havde
store agitatoriske evner, og hun søgte i årene omkring 1900 i tale og skrift at påvirke
skoleforhold på landet, især pigernes undervisning i håndarbejde og lærerindernes
uddannelse. For Dansk Kvindesamfund (DK) rejste hun landet rundt og talte håndarbejdets
sag, og da hun blev minutiøst refereret, fik hun betydelig gennemslagskraft. Selv skrev hun
lange artikler, bl.a. i Bog og Naal, der var organ for de nordiske pigeskoler. På grund af sit
fødenavn nød hun stor lydhørhed, men selv var hun realistisk og ikke mindst strategisk. Hun
gik langsomt frem og viste i praksis, at teorierne kunne realiseres.
Da JL sammen med sin mand overværede eksamen i landsbyskolen, erfarede hun, at
håndarbejde ikke var et af skolens fag. Hun fandt dette meget forkert, da hun mente, at
håndarbejde var grundlaget for al kvindelig gerning. Gennem håndarbejdsundervisning ville
pigerne lære orden, renlighed, økonomi og glæden ved at kunne udføre et smukt og nyttigt
arbejde. Dette havde en opdragende og moralsk betydning, som ville virke tilbage også på de
andre fag. To år efter havde JL overtalt skolekommissionen til at tilbyde
håndarbejdsundervisning til pigerne i tre lokale skoler, hvor de blev undervist af tre kvinder
fra sognet. Hun havde selv udformet en plan for undervisningen, der lå på linie med Dansk
Husflidsselskab, som holdt sommerkurser for vordende lærerinder, ledet af håndarbejdsfagets
pioner ◊•Emilie West. JL blev fortaler for et obligatorisk og systematisk fag med inspektion
til hjælp for lærerinderne og til vejledning for skolekommissionen.
JL var aktiv i Dansk Skoleforening, der var stiftet i 1887 for at skaffe et forum, hvor
pædagoger og lægfolk sammen kunne knytte bånd mellem skole og hjem. Med 1899skoleloven blev håndarbejde obligatorisk i de landsbyskoler, hvor der var ansat en lærerinde,
men det havde kun få skoler. Derfor agiterede JL for en kortere faguddannelse af lokale
kvinder, og i 1901 blev hun indvalgt i en af Kultusministeriet nedsat komité, der arrangerede
månedskurser placeret dels i Kbh., dels på Th. Langs Skole i Silkeborg og på Statens
Forskoleseminarium i Vejle. Kurserne blev forløberen for Statens Håndgerningskurser, der
helt til 1970’erne var en af de få muligheder for håndarbejdslærere for efteruddannelse. I 1916
blev ◊•Johanne Blom ansat som håndarbejdsfagets første inspektrice, og hermed blev et af JLs
mål opfyldt. Også sognets kvinder nød godt af JLs engagement, da præstegården i Junget i
1901 var rammen om et af •Marie Steffensens treugers kurser for husmødre i kjolesyning og
tilskæring organiseret af DK.
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Artikler i Skive Folkeblad
Johanne Langballe har i maj-juni 1941 skrevet 4 artikler til Skive Folkeblad. Artiklernes
tilblivelse skyldes i første omgang en af Niels Langballe´s yngste konfirmander, der rettede
henvendelse til Johanne Langballe, der boede i Aarhus og på daværende tidspunkt var 82 år.
Som indledning til den første artikel skriver Skive Folkeblad:
Med en sjælden Friskhed fortæller fru Langballe om 90´erne i Junget Præstegaard. Det er
blevet til en hel Kulturskildring.
Artiklerne fik følgende overskrifter i Skive Folkeblad:
1.
Ung Præstefrue kom til Salling for 50 år siden
2.
Da Junget Kirkeklokker ringede Aarhundret ind
3
Heden begynder lige nedenfor Præstebakken
4.
Syg i Fyrretyve Aar, men skrev saa sin Sejrssang ….
I alt blev det til 20 spalter – vel at mærke i det lange format. Det vil være umuligt at gengive
alt i disse spalter, der svarer til knap syv sider i nutidens avisformat.
1.
Da han (Niels Langballe) søgte om kaldet hos biskoppen, havde denne til slut sagt: Ja, De ved
jo, at det bliver små forhold, for der en Formand og en enke på kaldet, så det vil nok vare
adskillige år, inden De får rimelige indtægter. Det er rigtigt – svarede min mand, men så kan
jeg jo vente, og jeg ønsker at blive længe på et sted for rigtig at lære menigheden at kende.
Niels Langballe havde nok ikke tænkt, at bemærkningen ”længe” blev til 34 år. Ankomsten
beskrives således – her dog kun i uddrag:
Og så lå Præstegården der, ikke i en landsby, men alene på en mark, hegnet af ældgamle
asketræer, der mindede om ”Yggdrasil”
Stuehuset – det halve var forholdsvis nyt, den anden halvdel var af bindingsværk af gammelt
solidt egetræ med én stens mur fra det 17. århundred. Det hele syntes at sige: Vi har holdt så
længe; her er godt at være, både i medgang og modgang.
Johanne Langballe skildrer også en aftentur – givetvis kort tid efter, at de er kommet.
Turen har været med udsyn til Urhøjerne og Jungetgård og slutter:
Vi hørte kun bølgernes skvulpen i den dybe stilhed og fred; det var som om tiden forsvandt.
”én dag er for herren som tusinde år – og tusinde år som én dag.
2.
Skive Folkeblad indleder således
… hvor Præsteparret Langballe i en menneskealder delte befolkningens glæder og sorger og
blev så afholdte, som et sallingsk Præstepar sjældent er blevet det.
Hun skildrer bl.a. nytårsaften mellem 1899 og 1900, hvor de havde venner på besøg, men
vandrede op til kirken før kl. 12 og overværede kirkeklokkerne, der ringede de nye årtusinde
ind.
En søndag var der en særlig gudstjeneste, idet der blev indviet et nyt orgel. De unge havde
hjulpet til med at indsamle penge til orglet.
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Der er dyb stilhed, saa vælder der et brus af Toner mod de gamle Mure og ”Den signede
dag” lyder ud over Menigheden. De gamle faar Taarer i Øjnene, de unge føler sig grebet af
noget, de knapt forstaar.
Johanne Langballe skildrer herefter nogle små tildragelser. Forud for et møde vurderede
Johanne, at efterfølgende ville foredragsholderen og sangeren Cornelius fra det Kongelige
teater ikke komme på besøg i præstegården, men for en sikkerhedsskyld forberedte hun en
steg, men da kokkepigen skulle lægge den i høkassen var hunden Fenris hurtigere. Værre blev
det, for efter foredraget ønskede de to gæster alligevel at aflægge et besøg i præstegården.
Pigen blev bedt om at cykle hjem og dække bord, mens hun selv i løb skyndte sig hjem fra
festpladsen ved Jungetgård. Menuen blev i stedet rødspætte med frisk salat – et par flasker
rødvin blev hentet op fra kælderen – der blev ellers aldrig drukket vin i præstegården.
Cornelius ønskede på et tidspunkt en Carlsberg, men en sådan fandtes ikke – i stedet blev det
en husholdningsøl. Aftenen blev vellykket.
Johanne Langballe var formand en sygeplejeforening i sognene. Ved et årsmøde i Thorum
Gymnastiksal, hvor hovedparten var mænd, gik hun efter mødet over til læreren. Da hun
skulle hjem opdagede hun at have glemt sin muffe. Da hun kommer ind i Gymnastiksalen var
den fyldt af røg. Der var ingen Plakat med ”Rygning forbudt”. Nej, det var den naturlige takt
og Hensynsfuldhed, som man husker med Taknemlighed.
Johanne Langballe nævner også pligterne ved bryllupsfester – nemlig at
præstefruen/lærerfruen skulle skære for af stegen. Forud for et sølvbryllup var hun tur ud på
heden og en kone bad hende indenfor og beklagede sig over, ikke at have tallerkner til at spise
ad. Nogen tid efter dette sølvbryllup traf hun igen konen, der igen bad hende indenfor, og
stolt fremviste hun 6 hvide tallerkener ”Dem fik vi da tiløvers fra æ Gildepenge, og saa glad
A endda er.
3.
Skive Folkeblad skriver: I denne artikel fører Fru Langballe os ud på heden, som dengang
begyndte nedenfor Præstebakken, og ind i flere af de fattige Hjem, som dengang fandtes her.
Sammen besøger de (præsteparret) en døvstum, der bor nede ved fjorden i et skur. Hun bliver
passet af sin datter. Dennes datter kommer på besøg denne aften og kommer senere til, at
tjene i Præstegården. Nogle år senere kommer moderen op i præstegården og meldte at
hendes datter var død og spurgte: Ja, nu vil De nok følge med Præsten til Hjemmet før
Begravelsen ”
Johanne skildrer også fattigdommen i denne artikel – dels ved besøg i fattighuset og dels ved
besøg hos en næsten blind svensker, der boede længere ude på heden og hvis kone blev dømt
for ildspåsættelse af deres bolig.
4.
Skive Folkeblad skriver:
Fru Langballe slutter med et Digt om tre Træer i Junget Præstegaards have, plantede til
Minde om hendes tre Døtre (skal være 3 børn). Digtet siger i sin Symbolik Børnenes Tak for
Præstehjemmet. Vi er overbeviste om, at også mange af Egnens Folk gerne istemmer denne
Tak.
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Hun skildrer her en ung pige – Maren på Bakken, der i en meget ung alder fik en ryglidelse,
der varede resten af hendes liv – nemlig 40 år. Kort før sin død beder hun brordatteren Hanne, der er husmoder i hjemmet om nedskrive nogle vers – det blev til 5. Jeg medtager kun
første og sidste.
Min tak og Bøn jeg sender
til Gud i Himmelen,
at han mig snart vil hente
til sig i Glædens hjem,
min Lyst, min Fryd og Glæde
O, Jesus, det er dig –
at jeg kan bo og leve
med dig i Himmerig

Det er for alle kære,
som høre vil min Sang,
jeg synge vil med Glæde
en evig Sejerssang!
Lev vel nu alle kære,
Saa I Guds Børn kan være!
- Gud ske Tak og Ære –
Nu og i Evighed

I forbindelse med 1. verdenskrig blev der (i 1917) afholdt en fest i Gymnastiksalen med det
formål, at indsamle til Sønderjylland. Johanne Langballe havde udfærdiget en prolog, som
blev fremsagt af datteren Astrid, der i 1916 havde mistet sin mand.
Artiklen slutter med tre vers om de tidligere nævnte 3 træer, og som sønnen Knud havde
formuleret.
Der staar i Præstegaarden 3 høje slanke Træer,
De groede op og voksed` hinanden ganske nær
Og Hus og Have skærmed´ de første Skud
saa voksed´ de sig stærke og foldede sig ud
De voksed´ over Taget for højere at nå
og Fælles Længsel ledte mod Himlens klare Blå,
de strakte deres Grene mod Solens varme lys
og Morgenrøden føltes som Livets lette gys
Vel Stammerne er trende, men Kronen den er een,
og Vindens Sus forplanter sig selv fra Gren til Gren
og drysser Blade sagte ned i den gamle Gaard
de hvisker en Taknemlighed for mange svungne Aar
Ja, Tiden snart er inde, hvor Gaarden ej er mer,
og ingen kan den finde, men Træerne den ser,
de sænker deres Grene ned mod det gamle Sted
og dækker nænsomt Stedet med Mindets Kærlighed
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Lokalhistorisk arkiv, Thorum – U1000

Jungetgård – malet af Johanne Langballe
Illustration fra datteren Astrid´s bog ”Lyse veje”.
I forbindelse med Johanne Langballe´s død skrev Skive Folkeblad en nekrolog. De skrev
bl.a.: Som Dalgas´s datter fordrede hun meget af sig selv, men også af andre. Hun tog del i
befolkningens sorger og glæder, og var der sygdom til huse kunde man altid vente Fru
Langballe på besøg. Den gamle præstegård er ikke mere nu, og da familien i 1925 flyttede,
var det dybe rødder, suget fast i Sallings muld, der skulle rives over, og det er da også
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bekendt, at smerten ved afskeden var så stor, at man ikke mere skulle træffe præsteparret som
gæster i Junget og Thorum.
Johanne Langballe døde i sit hjem hos datteren Rigmor og svigersønnen Carl i Odder.

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – U 69
Ægteparret Johanne Langballe (død 21.02.1947) og Niels Langballe (død 20.01.1931) og
sønnen Knud Dalgas Langballe (død 18.03.1961) er begravet på Asminderød kirkegård i
Nordsjælland. Gravstedet er nedlagt, men på gravstedet står der en stor Birk samt en kraftig
Taks, der er vokset rundt om en granitsokkel med et hvidt kors, men der står ingen navne på
stenen (Gerda Schrøder, Asminderød Kirkegård)
Formands- og enkepensionsbeløb ifølge Stiftets skrivelse 1.4.1933 (Lokalhistorisk Arkiv,
Thorum – A1009)

Som jeg læser opgørelsen skulle Niels Langballe have de godt 2.066 kroner årligt i pension,
der i 2011-priser svarer til knap 73.000 kroner. En mælkekusk´s løn i 1929-30 var i
gennemsnit godt 2.000 kroner, mens mejeribestyreren fik en årsløn på 4.600 kroner. Johanne
Langballe´s enkepension ville blive de 1.446 kroner, der i 2011-priser svarer til knap 51.000
kroner. Man må håbe, at det kære præstepar kunne få alderspension eller havde opsparet
noget.
Astrid Marie Anna Karoline Langballe er konfirmeret 6. oktober 1901, hvilket hun
beskriver detaljeret i sin bog. Hun bliver gift 18. maj 1910 i Vor Frue Kirke i Aarhus med
Enkemand Osvald Valdemar Muller Professor ved Bombay Universitet født 1868 på
Stjernholm ved Horsens. Faderen forrettede vielsen og med forloverne Professor Valdemar
Schmidt, København og Dr. Phil. Gudmund Schütte, København (senere ejer af sit
barndomshjem Eskær). Astrid og Osvald, der ændrede efternavnet til Miller, havde et fast
hjem i Cornwall – et hjem de givetvis har overtaget efter Osvald´s mor, idet hun = Anna
Dorthe Henriette Schmidt er fundet i Cornwall i 1881 sammen med 5 børn. Osvald dør den
28. oktober i Newquay, Cornwall og er ejer af Trenance House, Newquay (Regelsen via
slaegtogdata.dk). Astrid forbliver enke
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Under krigen 1939-1945 kunne hun kun komme i kontakt med sin mor via meget korte
beskeder gennem Røde Kors. Hun besluttede da at skrive sine barndomserindringer og efter
krigen forelagde hun manuskriptet for sin mor og familien opfordrede hende til at skrive
videre og det blev så anden del. I ”Lyse veje” har hun selvfølgelig ofte omtalt sin mand – men
altid som min mand. Som bogen læses har de aldrig fået børn, men har i hvert fald haft besøg
mindst en gang i England af Rigmor´s døtre, der i bogen er angivet med navnene Inga, Sis
(=Gudrun) og Ada (=Astrid)
Første del med undertitlen ”Danmark-England” omfatter 149 sider og her omtaler hun
dagliglivet i Præstegaarden – men også oplevelser i sognet. I bogen omtaler hun sig selv som
Adda – formodentlig et kælenavn, mens søsteren Rigmor har kælenavnet Rikki.

Professorinde Astrid Miller fra ”Lyse Veje” Fra Salling og ud i Verden – 1951

Vi ved, at hun er i Junget Præstegård i 1917, hvor hun instruerer ”Prinsessen sad ved højen
loft”, og som blev opført i forbindelse med en indsamling til Sønderjylland
Den 10. oktober 1921 ankommer Astrid Miller til St. Louis med Skibet Bergensfjord, der er
afsejlet fra Kristiania i Norge.
Udover Lyse veje har Astrid Miller yderligere skrevet Torne har roser (1959) og I livets
smeltedigel – Erindringsblade fra Danmark, England og ??? (1962)
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Astrid´s hyldest til kirkerne (Lokalhistorisk arkiv, Thorum – U1000)

Asta Bodilsen født Mortensen og hvis barndomshjem er Rusengvej 13, Bakkegården har her i
2012 fortalt mig følgende: Marie (Mitte) Jørgensen, der boede i Rusengvej 20 havde
brevveksling med Astrid Langballe. Marie Jørgensen er født i 1888 og er konfirmeret 1902 et
år efter Astrid Langballe. Mitte var i mange år organist i Junget Kirke. Hun hentede hverdag
mælk hos præstegårdsforpagteren – en tur på 2-300 meter hver vej.

27
Knud Dalgas Langballe født 1. december 1887 i Nørbæk. Han er konfirmeret 1902 i Sorø. I
1906 Student fra Sorø. Studerede Teologi i 3 Aar. 1916 cand. jur. Fra 29. Sept. 1916 Fuldm.
hos O.sagf. Hans Vogt. 1917 Sekondløjtnant. 30. Sept. 1919 Overretssagfører; praktiseret i
Kbhvn. siden. Gift den 25. Maj 1928 m. Nanna Johnsen, men ægteskabet opløst senere.

Soranerarkivet – klassebillede 1906
Rigmor Langballe er konfirmeret den 2. oktober 1904 i Junget Kirke, men opholder sig på
frøken Lang´s skole i Silkeborg. Hun ankommer den 22. november 1912 til New York med
Skibet C.F. Tietgen sammen med sin senere mand læge Heinrich Carl Vilhelm Møller, der
bliver læge 1915 i Hadsten og fra 1922 i Odder. De bliver gift 18. maj 1916 i Junget kirke,
hvor søsteren Astrid da befinder sig i Indien. De får 3 døtre Inga (1918), Gudrun (1920) og
Astrid Johanne Agnete (1923) og som er døbt af sin morfar Niels Landballe. Rigmor
Langballe/Møller dør 18. juli 1955 i København

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – B7030
20. 1925-1941:
Lars Sandby-Møller er født 23. september 1896 i Sandby Sogn på Lolland, hvor hans forældre
Andreas Emil August Møller og Maren Sophie Olsen var præstepar i Ferslev. Han bliver gift
den 15. november 1929 med den lokale pige Signe Andersen Møjbæk, der er født den 30.
marts 1903 og forældrene var Niels Andersen Møjbæk og Hansine Nielsen
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Lokalhistorisk arkiv, Thorum - fra et konfirmationsbillede
På det oprindelige billeder ses Signe som en meget spinkel kvinde. Fra Junget flyttede de til
Astrup-St. Arden pastorat. Lars Sandby-Møller døde i 1956, mens Signe Sandby-Møller først
døde i 1978. Deres store gravsten er bevaret på Astrup Kirkegård. Min far Aage Kristoffersen,
der blev konfirmeret af Sandby-Møller har antydet, at kunne være en bestemt person og lidt
hård. Min skolekammeret Tove Dyhrberg Nielsen g. Langberg har af sin slægtning Mitte
Jørgensen fået fortalt, at Sandby-Møller kunne være lidt hård i sin opdragelse af sine egne
børn, hvilket Mitte Jørgensen – Tove´s slægtning har fortalt hende.
21. 1941- 1948:
Ove Jul Christensen født 16. december 1911 i Løsning sogn som søn af Axel Elisius
Christensen og Maren Kirstine Olsen. Gift 27. november 1945 i Ildved Kirke i Hvejsel sogn
ved Vejle med Maria Skousen født 9. marts 1916 i Ildved som datter af Søren Andersen
Skousen og Sine Kathrine Mikkelsen, Ildved. Parret rejste til Bramminge i Vestjylland, hvor
han afgik 1975.

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – B 7132
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22. 1950-1958:
Henry Alhard Carlsen født i Sorø 1902 og gift 20.12.1944 med Ane Kirstine Elfride
Sørensen født 25. marts 1910 i Kolkær, Rind. Han dør 1958 i Herning

Lokalhistorisk arkiv, Thorum – B 8244
23. 1958-65:
Erling Skov født 3.oktober 1923 i Jerslev, Hjørring som nummer 12 ud af søskendeflok på 14.
Han blev gift 3. oktober 1953 med Hanne Skrübbeltang født 21. september 1925 i Taars,
Hjørring

.
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Fra Skive Folkeblad: Lokalhistorisk arkiv, Thorum – U1008
Erling Skov døde 2010 i en alder af 87 år. I en kort periode havde Erling Skov embede som
hjælpepræst i Hadsund, dernæst var han sognepræst i Junget-Thorum i Salling. Men de fleste
år, fra 1965 til sin pensionering i 1989, tjente han som sognepræst i Lejrskov og Jordrup
sogne ved Kolding.
I sin tid som præst holdt Erling mange folkelige foredrag. Især har Martin A. Hansens og Erik
Aalbæk Jensens forfatterskaber haft hans store interesse. Han lagde desuden mange kræfter i
skolekommissionsarbejde og var en periode formand for skolekommissionerne i Viborg Amt.
De sidste år boede Erling Skov på grund af demens og fysiske handicap på plejehjem, hvor en
stor del af tiden gik med at læse.
Fra hans tid i Jordrup har jeg følgende beskrivelse af ham og ægteparret. En fin og korrekt
mand, der anvendte det danske sprog på en meget god måde, var meget humoristisk og god til
at vælge de rigtige ord i enhver anledning. Begge var solide danskere og meget selskabelige
og deltog i sognets liv og var altid positive overfor andre mennesker (Vagn Høj Nielsen)
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Præster efter 1965 kan enten være levende her i 2020 eller døde efter 2010.
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