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Kristian Grøntveds dagbøger 

22. juli 1932 til 16. august 1933.    

(bog nr. 52) 
 

Torsdag den 22. juli 1932, 

Otto kørte mælk Vi kørte resten af baaehøet, 12 læs hjem på de 4 raner i vestre ende af laden, der er 

kommet 19 læs på de raner. 

Vi har haft 52 læs baarhø i år. Niels Jensen var her i dag og ladede hø. Kørt nogle runkelroer ind. 

 

Lørdag den 23. juli 

Holger slået hø i engen. Otto og Marie lugede på rodfrugterne. Jeg lugede på sukkerroerne. 

Andreas var her i eftermiddag, han betalte Johannes Vestergaards skat. 

Modtog brev fra kæmnerkontoret, det angik Marius Gaardens erhvervsskat og skulle til 

sognefogeden i Bjergby. 

 

Søndag den 24. juli 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Murer Hans Larsens, Taaghøj, blev døbt og fik 

navnet Knud Larsen.  

I aften var Peter, Kathrine og Marie fra Degnbøl her. Kathrine fik 4 kr. for et halvt pund fjer. 

 

Mandag den 25. juli 

Holger hentede et læs tørv i mosen. Sanket og stakket hø i engen. Kørt 3 læs hø hjem af engen. Jeg 

blev færdig med at luge sukkerroerne. 

I eftermiddag kom Kristen Lønsmann her. 

Smeden var her med en regning. 

 

Tirsdag den 26. juli 

Otto kørte mælk. Kørt 9 læs enghø hjem i laden.  

Jeg var i Skagen i dag. Kl. 9 kom Henning Grøn kørende her med Andreas, jeg tog så med, og så 

kørte vi op til Odden Mølle, hvor vi fik Jens Kristiansen og et par unge folk, Jakob Larsen (Peter, 

Klemmen Larsens søns søn) og hans kone med. Han er 25 år og er lærer i Gundsømagle, et par mil 

nord for Roskilde. Peter Klemmensen har 6 sønner, han har haft 2 døtre, der er døde.  

Vi kørte så ned ad Uggerby, Tversted, Tuen og om ad Raabjerg kirke - da vi kom dertil, gjorde vi 

holdt og var inde på kirkegården og beså kirken - vi var ikke inde i den, men så ind ad vinduerne, 

den gjorde et godt indtryk og har nylig været underkastet en reparation, bl.a. fået nyt tegltag. 

Klitgræsset gror frodigt på kirkegården, men der en del mindesmærker på kirkegården. Jeg så bl.a. 

et minde over en tysk matros, der var blevet torpederet i 1916. Sønden for kirken er der en 

mindesten over forfatteren A. Peter Gaardbo. Tæt ved kirken ligger den gamle præstegård, men der 

er ellers øde i en vid omkreds. 

Vi kørte videre gennem Bunken, Hulsig og kom til Skagen kl. 10. Andreas og jeg gik så hen til 

Kristoffer Dalsgaard, der bor i en gyde, der kaldes ”Klemmen”, hvor han har sit eget hus. Kristoffer 

bor der ene med en ældre pige, der er husbestyrerinde.  

Vi drak kaffe, og så fulgtes Kristoffer med os ud, vi var en tur nede ved havnen og gik og så på de 

forskellige arbejder der og på bådene. Vi var med en mand henne i hans hjem og så på et skib, som 

han havde lavet, og som Andreas havde ladet sig forlyde med, at han ville købe - det skulle koste 

200 kr. 

Kl. 12 spiste vi til middag hos Kristoffer Dalsgaard, vi fik kogte rødspætter og kartofler. Efter at 

have spist gik vi en tur på den store kirkegård, hvor vi så nogle tyske og engelske grave over faldne 
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i slaget i Vesterhavet i 1916. Vi så Kristoffer Dalsgaards kones grav, hun var en datter af købmand 

Møller, der ejede den gamle købmandsgård i Skagen og hvis søn nu ejer den. Vi så endvidere 

mindesmærker som Skagens borgere havde rejst over deres første borgmester, Iver Kristensen, og 

den kloge mand, Peter Andersen. Vi var inde at hilse på Kristoffers 73-årige søster og hendes mand, 

de bor tæt ved kirken, derefter gik vi hen til Kristoffers og drak kaffe.  

Kl. 3 kørte vor chauffør ud til badehotellet med Andreas, mig, Kristoffer og det unge lærerpar. Jens 

Kristiansen foretrak at blive hos sin fætter, Anders Kruse, en brodersøn af Lars Kruse. Da vi kom 

ud til hotellet gik det unge lærerpar ud til Grenen for at bade, mens vi 3 ældre gik ud og så 

Drachmanns gravhøj og var en tur nede ved haven. Da vi gik tilbage derfra og gik forbi 

signalstationen indbød den vagthavende der os til at komme inden for; vi var så på stationen en 

stund og så i kikkerten. Navigatøren var meget flink - de er 4 mand, der skiftes til at holde 

vagttjeneste døgnet rundt.  

Kl. 4½ kørte vi atter ind til byen. Vi var ind på kunstmuseet og så malerierne der, Kristoffer betalte 

entreen. Så var vi hjemme og spiste mellemmad hos Kristoffer og sad og talte med ham og hans 

husholderske, der var meget snaksom. Kristoffer er en jævn og stilfærdig mand, der lider af 

åreforkalkning. Før vi rejste hjem, var vi henne at se isfabrikken, det var ret interessant. 

Kl. 8½ kørte vi hjem, vi kørte om ad Aalbæk hjem, og jeg var hjemme kl. 10. Jeg betalte Henning 

Grøn. Han fik 20 kr. for turen. Turen var ret interessant, dog døjede jeg en del med at gå, hvilket var 

meget generende for mig. 

Kristian Kjeldsens datter var her at betale amts- og kommuneskatter. 

Modtog brev og adgangskort fra N. Balle, Aalborg 

 

Onsdag den 27. juli 1932. 

Holger hentede et læs tørv i mosen i formiddags. Otto lugede i kålrabierne. 

Johan Henriksen hentede 2 grise her i formiddags. Kristen Lønsmann gik op til Martinus først på 

dagen. 1 fiskebil var her med makrel. Marie var oppe i brugsen efter kød. 

 

Torsdag den 28. juli 

Holger hentede det sidste læs tørv i mosen, der blev 7 læs i alt  23.000 stk. tørv. Otto lugede i 

rodfrugterne i formiddags Jeg kastede jorden af resten af runkelroerne. Holger var oppe i Degnbøl 

Mølle med soen. 

I dag afholdtes det årlige ungdomsmøde i Tolne, Otto og Marie var cyklende derned. 

Kristian Isbak var her i formiddags at betale kommuneskat. 

Sofus var herinde i aften. 

Telefon: Lærer Rasmussen (der bad mig afkræve skat af Karl Mortensen, Skeen Mølle). 

 

Fredag den 29. juli 

Kørt 6 læs runkelroer ind. Kørt ajle på baarerne i Østermarken. Vasket klæder. Luget på 

rodfrugterne. Dyrskue i Hjørring. Øjvind var i Hjørring. 

Sofus lånte 50 kr. af mig til at betale sine renter med. 

Telefon: Diskontobanken (spurgt om Jens Trumpgaard var god for 500 kr.). 

 

Lørdag den 30. juli 

Otto kørte mælk. Luget på runkelroerne nr. 42 og 43. vasket klæder. 

Dyrskue i Hjørring. Otto var i Hjørring i eftermiddag. Anton Jensen var her med kød, vi købte ikke 

noget. 

Holger var cyklende op til Horne Højskole i aften. 
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Søndag den 31. juli 1932. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Thaarup. Jeg og Ingeborg var i kirke og gik til alters. 

Vi fik kørende med uddeler Nielsen, der var kørende til Kabbeltved efter Mariane og Anna. 

Marie var i byen i eftermiddag. I aften var Holger og Otto inde til Sofus´, det var Gunnars 

fødselsdag. 

 

Mandag den 1. august 

Luget i runkelroerne. I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg købte et stykke 

saftlærred 1x1 m for 85 øre. Hos boghandler Bechs efterfølger (læge Mogensens datter) modtog jeg 

er hefte af Litteraturhistorien samt bogfortegnelser. Købt 12 postanvisninger samt afsendt pakke til 

Peter på posthuset. Betalt skat for Kr. Kjeldsen på Amtstuen. Politikontoret leverede jeg 2 

indkaldelsesordrer tilbage. 

Jeg var til bestyrelsesmøde på Centralbiblioteket kl. 3½. Efter at vi havde drukket kaffe, samledes 

vi i studieværelset til møde, da de har hovedrengøring i de andre lokaler, men da manglede et par af 

bestyrelsen, de kom senere. Bjørn kom ikke, før vi var færdige, så lod vi første punkt på 

dagsordenen være til sidst og behandlede først punkt 2, der var en skrivelse fra de større 

bibliotekers sammenslutning. Denne blev en del kritiseret, bl.a. fordi bestyrelsen havde suppleret 

sig selv med et medlem. Winther skulle påtale dette og mere. 

Punkt 4, der angik anskaffelsen af en støvsuger, blev udsat til næste år. 

Punkt 3. Portnerens instruks, i denne var anført, hvad han skulle udføre for sin løn, der består i 800 

kr., fri bolig, lys og brændsel til vask, men han tager betaling for en hel del småarbejder, som 

Winther mente, han burde gøre for sin løn uden ekstrabetaling. Han får betaling for at veje aviser, 

hente bøger hos lånerne osv. Det bestemtes at forlange sådanne småting udført uden ekstrabetaling. 

Punkt 1. Besættelse af medhjælperstillingen, dette var jo det spændende punkt, men det gik dog ret 

fredeligt. Der var 12 ansøgere til pladsen, hvoraf de 5 var ukvalificerede, nemlig: 

1. Volmer Nedergaard Pedersen, Viborg. Han har en meget fin uddannelse, studentereksamen 7,11. 

2. Karen Høyrup Nielsen, datter af afdøde sagfører Høyrup Nielsen. Hun har haft plads på 

Centralbiblioteket i Hjørring fra 1/11 1924 til 31/3 1925 

3. Georg Olsen, 26 år, Askov. Uddannet i Holbæk. 

4. Signe Krogh, Hjortespring pr. Herlev. Bornholm. 

5. Ingrid Mikkelsen. I juni måned i år har hun vikarieret på centralbiblioteket i Randers. Hun har en 

god anbefaling derfra og fra bibliotekar Nielsen, Hjørring. 

6. Ruth Agerschou Andersen, datter af toldforvalter Andersen. Hun er i Viborg for tiden. 

7. Erling Hofmeyer, Fiolstræde, København. Han har prøvet mange ting, bl.a. studeret teologi.  

Desuden 5 ukvalificerede: 

8. Georg Andersen, Avnhøjegaard pr. L. Skensved. 

9. Gerda Secher Markussen, f. 15/12 1012 

10. Knud Skov, Hårlev skole. 

11. Gudrun Kristensen Smed, Vandel skole 

12. Elli Larsen, Marselisborg skole, Aarhus. 

Vi var enige om at udskyde de ukvalificerede og tillige nr. 3, 4, 6 og 7. der var så kun 3 tilbage. 

Winther foreslog, at vi skulle antage en mandlig assistent denne gang og begrundede dette med, at 

hvis det blev os pålagt at antage en fast assistent, så kunne han lettere tage ud i bibliotekarens 

forfald end damerne. Horn frarådede dette, det var jo så på forhånd givet, hvem der fik pladsen. 

Winther tilrådede, at vi skulle stemme på Frk. Høyrup Nielsen. Der blev så foretaget en skriftlig 

afstemning, der gav til resultat, at frk. Høyrup Nielsen og frk. Mikkelsen fik 4 stemmer hver. (Bjørn 

var ikke mødt, da han kom, sagde han, at han var ked af at deltage i afstemningen, men han ville 
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have stemt på frk. Høyrup Nielsen). Jeg stemte på frk. Mikkelsen. Der blev så foretaget 

lodtrækning, der gav til resultat, at frk. Høyrup Nielsen blev valgt. 

Jeg modtog dagpenge af bibliotekaren, 6 kr. Kl. 6 tog jeg med Marius Gaarden. Betalt Tage Madsen 

1 kr. for at oplade en akkumulator. Jeg tog med Marius Gaarden til Degnbøl - det var broder 

Andreas´ 70-årige fødselsdag. 

Søster Tine var i Degnbøl i dag, og Ingeborg var også deroppe. Vi sad der til henad kl. 10. Da vi 

kom hjem, var Erna Nielsen her, hun var kommet fra Højskolen og havde fæstet sig for næste år til 

Kristian Sten, Skovsgaard i Asdal, for en løn af 350 kr. 

Telefon: Politikontoret (anmodet om at få bud til Edvard Schjoldager, Skoven, om at levere en ko 

på Hjørring slagtehus i morgen formiddag kl. 10), købmand Gram Schjoldager (han lovede at få 

dette bud til sin broder), Hans Hansen, Løth. 

 

Tirsdag den 2. august 1932. 

Luget resten af kålrabiagrene anden gang og begyndt at luge på hovedagrene. Revet engen og kørt 

resten af enghøet, 2 læs, hjem. Der har været 14 læs hø i engen. Holger hentede soen oppe i 

Degnbøl Mølle, efter at den var blevet bedækket. 

I eftermiddag var Ingeborg nede til Martin Pedersen til kvindemøde, hun fik kørende med Andreas. 

Modtog en rejseliste fra Steffensen 

 

Onsdag den 3. august 

Luget resten af hovedager 42-56 og begyndt at luge på kålrabierne 3. gang. I eftermiddag blev der 

mejet fra på rugen i Østermarken. Otto korte mælk. 

Søster Tine kom her i formiddags, Marius Gaarden kørte hende herned. I eftermiddag var Holger 

cyklende til brugsen og Melankton. Marie var oppe ved Jens Thøgersen og hos Kristian Larsen, 

Degnbøl, med 2,30 kr. som han har betalt ved en fejltagelse. 

Ester fra Lyngsig var her i aften med et brev til Tine. 

 

Torsdag den 4. august 

Luget ved kålrabierne. I eftermiddag var Holger og Otto ude med binderen og mejede rugen i 

Østermarken på nr. 133-136, 145-147 og en del af 57-62. Rullet tøj. Plukket ribs til Kristen 

Lønsmann. 

Johan Henriksens chauffør, Kristian, var kørende her med 10 sække majs. I middags rejste Tine 

herfra, hun tog med Marius Gaarden til Hjørring. 

Den 2. august døde tandlæge Friis´ enke Kirstine i en alder af 76 år. 

I aften var Holger til karlemøde. Marie var oppe til Hans Nielsens. 

 

Fredag den 5. august 1932. 

Mejet resten af rugen på nr. 57-62. Sat rug sammen på 133-136, 145-147. 

Generalforsamling i biblioteksforeningen i Aalborg. Jeg gik op til brugsforeningen og tog med 

Tverstedbilen derfra kl. 7.45. Jeg fik kørende et stykke vej med Spille Niels, han fortalte, at der kun 

er et lem på fattiggården for tiden, nemlig Karoline, men de venter en familie hjemsendt fra 

Aalborg, Knud Peter Nielsen og mulig også Smed Maries søn, Peter, der lever helt af understøttelse. 

Fattiggårdsbestyreren er fæstet for næste år for en løn af 2200 kr., for 2 år siden fik han 2900 kr. 

Mens jeg ventede på toget, fik jeg mig en samtale med Krølle. Jeg tog med toget 9.07 til Aalborg. 

Dobbeltbillet 3,90 kr.. 

Jeg havde selskab af politifuldmægtig Barfod, der rejste ud til Vrå til kontordag. Vi kom til at tale 

om slægten Barfod m.v., han er en præstesøn fra Sjælland. Han fortalte, at dommer Barfod i Odense 
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er både åndelig og legemlig nedbrudt -  han havde jo en bedragerisk fuldmægtig, der begik 

underslæb, hvilket til dels skal dækkes af Barfod. Han lider af sukkersyge. 

Jeg kom til Aalborg kl. 10.25. Jeg gik hen til Afholdshotellet og spurgte efter, hvor 

generalforsamlingen skulle holdes. De viste mig ud i Frederikskilde. Omsider traf jeg pavillonen, 

hvor mødet holdtes. Pavillonen ligger op ad Hobro Landevej og er en ny og luksuriøst udstyret 

bygning, som blev færdig i foråret og skal have kostet 700.000 kr. Mødet holdtes på 2. sal. Klokken 

var 10.50, da jeg kom, der var en forsamling på et par hundrede mennesker. 

Da jeg kom, var den nyvalgte formand, overlærer H.P. Hansen, Roskilde, i færd med at oplæse 

budgettet, der vedtoges. Der blev forhandlet om, hvor næste årsmøde skulle holdes. Bestyrelsen 

foreslog, at det hver anden gang skulle holdes i København. 

Thomasen: Hvordan er I kommet til det? 

Aarhus ønskede et årsmøde, når de fik deres biblioteksforhold bedre ordnet, de ville vente til 1934. 

Det blev så bestemt, at det skulle holdes i København 1933. 

Bibliotekar Ebstrup, Haderslev, holdt så et længere foredrag om bogbiler, og spurgte: Hvordan får 

vi den bedste forbindelse mellem de små og store biblioteker og mellem by og land. 

Sognebibliotekerne må ind i et nærmere samarbejde med centralbibliotekerne, dertil kan bogbilen 

virke, den skal være et konstant bindeled imellem dem. Den vil forhindre konkurrence mellem 

centralbibliotekerne og sognebibliotekerne. Hvordan vil det gå de små biblioteker i fremtiden uden 

hjælp fra bogbilen  -  han ville tilråde at sætte sagen i gang alle steder. Det økonomiske kan ikke få 

sagen til at standse. I Haderslev koster det 1600 kr. årligt med bogbilen. Hvert udlånssted betaler 10 

kr. + 3 øre pr. indbygger i kommunen. Bilen besørger skolesæt bragt til skolerne samt bøger til 

enkeltlånerne - den medfører et udvalg af faglitteratur. 

Bibliotekar Jakobi, Holbæk: Kan vi tjene lånerne bedre med biler, det skal være hovedsagen. 

Omtalte bilen i Slagelse og ønskede, at Faurholt ville udtale sig derom. I Holbæk har man brugt 

bogbil i 3 år. Han omtalte, hvordan de kom ind på at køre med bil, omtalte et sted, hvor de havde en 

defekt bogsamling, og da der ikke var nogen interesse for at ordne den, havde man forsøgt med 

udlånssteder, men det var dårlige erfaringer, man havde høstet. I sogne, hvor der ingen bogsamling 

var, fik jeg sognerådene til at tage mod bogbilen mod at de betalte 5 øre pr. indbygger samt 2 kr. for 

hver låner. Med bilen følger en bibliotekar, som på sine rejser kommer i kontakt med lånerne. Vi 

kan på en køredag betjene 60-70 familier og udlåne 235 bind. Folk ude i sognene har taget imod os 

med megen interesse. Flere sogneråd synes, det er en sag, der bør støttes, det koster hvert sogn 150 

kr. om året. Bøgerne lider en hel del ved kørselen. 

Derefter var der et ophold, under hvilket hele forsamlingen kom ud og blev placeret op ad 

verandaen og blev fotograferet, efter at vi endelig var opstillet, tog fotografen 3 plader af os. 

Kl. 12 spiste vi frokost, kyllingesteg og kartofler. Jeg drak en pilsner dertil. Jeg havde Winther til 

bordkammerat. Han roste frk. Høyrup-Nielsen som en dygtig pige, hun havde været i Silkeborg, og 

bibliotekaren der roste hende meget. Jeg svarede, at jeg stemte på frk. Mikkelsen, fordi hun havde 

gode evner til at omgås lånerne. Thomasen spurgte, om Ottine var min søster. Jeg betalte 3,10 kr. 

for frokosten og 3 kr. for Winther, der var ved telefonen. Kl. 1.45 fortsatte forhandlingerne om 

bogbilerne. 

En Lektor far Haderslev anbefalede bogbilerne. 

Bibliotekar Faurholt, Slagelse, ville rette en misforståelse. I Sorø amt er der kun få og små 

biblioteker. Vi begyndte med at sende bilen ud gratis, den sender bøger ud til 58 skolebiblioteker. 

De betaler hver 10 kr. til bilen. Vi har haft en udgift på 567 kr. Vi sender ikke skønlitteratur ud til 

skolerne. 

Lærer Chr. Winther, Rødding, lagde megen vægt på den personlige indsats, omtalte arbejdet i 

Haderslev amt. 

Lærer Th. Svendsen, Vaarst, frarådede at køre ud til alle, men kun at køre til sognebibliotekerne. 
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O. Munck, Maaløv, gjorde opmærksom på, at den første bil blev anskaffet i Gentofte i 1926. 

Nygaard, Lemvig: I Lemvig begynder vi på 4. år med bogbil. Centralbiblioteket ligger i en udkant 

af amtet. Vi besøger lånerne hver 14. dag om vinteren og 1 gang om måneden om sommeren. 

Lærer Kristensen, Ordrup: Hovedhensynet med bogbilen må være, at den hjælper bibliotekaren til 

at komme i kontakt med folk. 

Bibliotekaren, Gentofte, anbefalede arbejdet med at forsyne de mindre biblioteker, nar de forlanger 

det (Thomasen: Vil De hente os?). Ja, vi besørger 10.000 bind årlig. Bilen henter bøger fra Det 

Kongelige Bibliotek og fra Universitetsbiblioteket. Vi har et oplysningskontor, som kan sættes 

meget højt. De kommuner, som vi betjener med bogbilen, forlanger vi et honorar af på 5 øre for 

hver indbygger. 

Ebstrup omtalte arbejdet i Holbæk mv. 

Jakobi havde atter ordet for nogle bemærkninger. 

Vi sang: I vor bolig fra hver krog. 

Derefter holdt biblioteksdirektør Døssing et foredrag og begyndte med årsberetningen og omtalte 

biblioteksvæsenets tilstand i det forløbne år. Statens tilskud er nedsat med 10 %. De 80 % står fast, 

hvis ikke der sker en lovændring. Statens tilskud bliver mindre på grund af den stedlige 

tilskudsnedgang. Han nævnte ministeriets cirlulære, som han dog ikke kendte  -  de, der venter mere 

specielle bestemmelser, vil blive skuffet. Gav en oversigt over arbejdet i det hele, dette har været 

præget af krisen, de biblioteker, der bygger udelukkende på private tilskud, er ude at svømme. Af de 

78 købstadsbiblioteker, vi har, er der 40, hvis stedlige tilskud er uforandret, i 38 er der nedgang. Det 

samlede tilskud er 226.800 kr. Nedgangen er 14 % for 475 biblioteker. Denne nedgang foretoges, 

fordi der skulle skæres alle vegne. Han nævnte nogle sogneråd, der trods givet løfte derom, undlod 

at betale. Kan der gøres noget for at aflaste bibliotekarernes arbejde. Citater fra Amerika er ikke 

pålidelige, omtalte bibliotekerne i Haderslev Amt. Til at begynde med gav amtet 15 øre pr. 

indbygger, det er gået ned til 5 øre. Når bibliotekets tilskud er gået ned, undersøg så om Ill. 

Familejournal og lignende er gået ned. Spørges der om bibliotekerne kan klare sig under en længere 

krise, så må jeg sige nej. Det er ingen skade til at se, at der er mange biblioteker på landet, der er 

helt uden interesse for biblioteksarbejdet. Der er ingen fra landet, der er mødt i dag. Hvordan ser 

sognebibliotekerne ud. Når man ser på de mange ansøgninger og lægger mærke til hvad bøger, de 

anskaffer, f.eks. Ærkebispens ungdomskærlighed, 2 kr. Vort biblioteksvæsen er kommet fra 

Amerika, man kører rundt og sælger bøger, en mand kører rundt inde i København og køber 

børnebøger, som ingen kan sælge, han kører derefter ud på landet og sælger dem til lærerkonerne og 

andre koner. Få har den nødvendige bogkundskab, det er ikke let at foretage bogvalg hjemme. Det 

er forkert, når man siger, at et bibliotek er udlært, det er nødvendigt, at der finder samarbejde sted 

med andre biblioteker. Han havde efterset bibliotekernes regnskaber, det er dem, der er fraværende, 

det er galt med. Af 50 tilfældigt valgte har 27 ingen faglitteratur købt, 29 biblioteker har ingen 

fortegnelse over bøger. Det betyder, at nogle har ingen forbindelse til sognebibliotekerne, men kun  

forbindelse til centrabibliotekerne og statsbiblioteket. Omtalt de små bibliotekers lønforhold. 

Husleje af skoler, lys og varme, et sted opførtes det med 55 kr., næste år med 100 kr., flere 

regnskaber er falske. Han kritiserede også de forskellige bogindkøb. 

Efter at Døssing havde sluttet, blev der afholdt gruppemøder, men jeg gik så en tur op på 

Skovbakken og tilbage og ned i Aalborg by.. Jeg var inde i den ny Ansgar kirke, der ligger tæt på 

Frederikskilde og var inde på Almenkirkegården, som ligger ved kirken. På denne så jeg et gravsted 

for en af min kones slægtninge. På graven var der en granitsten, hvori der på overstykket var 

indhugget ”Fred”. På stenen læses følgende: Lærer og kirkesanger Niels Chr. Bruun, født i Tornby 

26. maj 1853. Død i Aalborg 16. oktober 1925. Der stod også en marmortavle på gravstedet. Jeg var 

også inde i den gamle Budolfi kirke i Aalborg, der er noget mørkt derinde, der er en del gamle 
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mindesmærker og billeder af en del af Aalborgs biskopper. Jeg var henne at se general 

Schleppengrells statue i Frederikskilde.  

Da jeg kom tilbage overværede jeg slutningen af et møde, som blev holdt af biblioteksforeningens 

bestyrelse. Der blev foretaget valg af bestyrelsesmedlemmer. Adjunkt Winther foreslog en mand fra 

Skive. Bestyrelsen havde suppleret sig med et medlem fra Sjælland, denne blev også foreslået, men 

manden fra Skive blev valgt. 

Vi skulle have spist til middag kl. 6, men det blev udsat til 6½ og derefter til 7. Vi fik lammekød og 

kartofler og derefter is. Alt for få kartofler, og jeg syntes et ret tarveligt måltid. Jeg købte en flaske 

dansk sodavand og betalte 3,90 kr. for det hele. Der blev drukket en del vin, og Winther købte 1 

halvflaske, som jeg fik min part af.  

H.P. Hansen bød velkommen til bords og bragte Aalborg by en tak for gæstfrihed, adresseret til 

lærer Balle og derefter fulgte et utal af taler og leveråb for en hel mængde forskellige. 

Bibliotekskonsulent Jørgen Banke talte for Skipper Clements ætling, biavleren lærer Jensen, Gug, 

og bad ham holde en tale for kvinden, dette gjorde han så, men denne tale var Banke ikke fornøjet 

med og han bad så ”manden fra Nysted” om at tale for kvinden. Dette gjorde denne på en meget 

humoristisk måde, der ofte blev afbrudt af bragende lattersalver, ikke mindst, når han citerede linjer 

af digteren Aarestrup, der efter, hvad han oplyste, var fra Nysted.  

Døssing bragte folketingsmand Jens P. Larsen, Helsingør (denne og folketingets formand var til 

stede) en tak for velvillig behandling af bibliotekets sager. Kandidat Thomasen nævnte det gamle 

ordspil ”Når kattene rives, får de killinger”, og savnede en del af dem ved mødet i år, som plejede at 

volde en del uro. 

Adjunkt Winther talte for kandidat Thomasen og fremhævede hans fortjeneste af bibliotekssagen. 

Der blev talt af mange andre, deriblandt lærer Høyrup, en kvindelig politibetjent fra Aarhus, 

Johanne Berg mfl.  

Vi blev siddende så længe ved bordet, at det blev for sent for mig at komme med toget, da jeg havde 

regnet med, at kandidat Thomasen og jeg skulle slå følge, men han havde fået løfte om at komme 

med sin svoger fra Blokhus, da jeg nævnede dette for bibliotekar Nielsen, sagde han, at han mente, 

at jeg kunne få lov at bo hos ham på Birchs Missionshotel, da der var to senge i hans værelse. Han 

telefonerede så til hotellet, og de gav tilladelsen, og efter at have drukket en kop kaffe gik jeg hen til 

Missionshotellet, der ligger på hjørnet af Jernbanegade og blev så anvist værelse nr. 34 højt oppe, 

jeg kom derop i en elevator og gik straks i seng. Nielsen kom først senere. Jeg døjede med at falde i 

søvn, skønt jeg var træt. 

Der var ikke mødt ret mange fra Hjørring, fra biblioteket var mødt  både Nielsen og alle 3 damer, 

desuden adjunkt Winther og kandidat Thomasen. De andre var ikke mødt. Lærer N.P. Petersen er 

ude i Løgstør, hvor hans svigerinde, lærer Johansens første hustru, ligger for døden.  

Det har været interessant at overvære møderne, men jeg synes nok, at stemningen ved 

middagsbordet var noget overgiven. 

 

Lørdag den 6. august 1932. 

Jeg stod op kl. 6½ og trak i tøjet. Sløjfen til min krave kunne jeg ikke få sat på og måtte rejse sådan 

til Hjørring, og efter at have sagt farvel til bibliotekar Nielsen, der lovede at betale for mit ophold på 

hotellet, gik jeg ned i restaurationen og fik en kop kaffe, derefter gik jeg hen til jernbanestationen 

og tog med hurtigtoget til Hjørring kl. 7.27. I toget måtte jeg betale en hurtigtogsbillet med 1 kr. Jeg 

var i kupe sammen med et par ældre folk fra Nibeegnen, der ville besøge en datter i Sverrig, de har 

en svigersøn, der hedder Molsen, der er fætter til Th. Madsen Mygdal. De har en nabo her fra 

egnen, der hedder Jens Kr. Straus (svoger til Senius Kristensen). Da jeg kom til Hjørring, gik jeg 

hen til Maria og Anna og fik dem til at sætte en sløjfe på min krave. De har været på udflugt til 

Løgstør og Serritslev. Lærer Knudsens søn, der har været på et seminarium i forberedelsesklassen, 
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er dumpet ved eksamen. Jeg var inde på Civildommerkontoret og foretog nogle optegnelser. Kl. 

11.15 tog jeg med Marius Gaarden hjem. I går havde Marius Gaarden en kurv ribs med op til 

Kristen Lønsmann, 25 øre. 

I aftes var Carl Sørensen, post, Uggerby, bilende her med sin forlovede Marie Kristensen Isbak, og 

deres fædre Kristian Sørensen (Nokkebjerg) og Kristian G. Nielsen, Taaghøj, men da jeg ikke var 

hjemme, kom de igen i aften og fik ægteskabspapirerne ordnet. 

 

Søndag den 7. august 1932. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke, Holger var i kirke og derefter i byen. Otto var nede i Bindslev til 

idrætsfest. I aften var Marie oppe i sit hjem. Ane til Sofus´ var herinde i eftermiddag. 

 

Mandag den 8. august 

Mejet hele byggen på Blaashede med binderen og sat en del af det sammen. Jeg grov en kurvfuld 

kartofler op og sendte med Marius Gaarden op til Maria. 

I eftermiddag var der generalforsamling i Bjergby-Mygdal Sparekasse oppe hos Kristian Pedersen, 

Bjergby kl. 6. Jeg tog med Marius Gaarden kl. 5 til Bjergby, og vi tog fat på generalforsamlingen 

lidt over 6. Foruden bestyrelsen mødte Niels Bak og Kristen Jespersen. Jeg fik lov at gå lidt over 

6½ for at tage med Marius Gaarden herned igen. 

 

Tirsdag den 9. august 

Sat resten af byggen sammen på Blaashede, der var 70 trave 24 neg toradet byg. Vi har 53 trave rug. 

Sorteret resten af runkelroerne. Holger, Otto og Marie lugede på kålrabierne. 

Johan Henriksens bil hentede 3 grise. En bissekræmmer var her. Valdemar Raasig var her med 

brød. 

I aften kom uddeler Nielsen og Marie bilende her og Hans Knudsen og Lene fra Ørnbøl kom 

cyklende her, de var her til kl. 11. Erna kom her også. Andreas Degnbøl var her en tur, han havde 

været nede at besøge Ole Veien, der nok er meget mådelig. Nielsen havde nogle bøger med herned, 

som han havde lånt af mig. Lene Ørnbøl har en fætter, Robert, der modtager sprogundervisning af 

bibliotekar Nielsen, han vil på gymnasiet i Hjørring. 

 

Onsdag den 10. august 

Kørt 2 læs runkelroer ind. Kørt 17 læs rug hjem (6 læs af nr. 133-136, 145-147, det kom i de to 

østre gulve i stakladen, 11 læs af nr. 57-62, de 11 læs kom i gulvet ved østre side af loen) 

Plukket ribs til Martin Sørensen, som Øjvind gik hjem med i aften. Hentet slagteriaffald i brugsen. 

Sofus lånte 10 kr. af mig til at betale købmand Hahn med. 

Niels Grøntved sendte en dreng herhen med anmodning om at få Johan Henriksen til at hente grise 

hos ham. 

 

Torsdag den 11.. august 

Kørt resten af rugen, 10 læs hjem. Revet hele rugstubben og kørt rivelsen, 3 læs, hjem. Niels Jensen 

var her og hjalp os med arbejdet. Otto kørte mælk. 

Melankton Poulsen var kørende her med en forfjerding af en gris, 34 pund á 45 øre = 15,30 kr. 

Købmand Ejnar Pedersen, Retholt, var her og blev gjort bekendt med en domsudskrift fra sagfører 

Breum. 

Telefon: Politikontoret - jeg skal meddele Sofus Kristensen, at han skal levere en ko på slagtehuset i 

morgen kl. 10. Papirerne vedrørende Johan Henriksen skal jeg sende tilbage til politikontoret Johan 

Henriksen (meddelt ham foranstående), Martin Andersen, Kabbeltved. Sofus var herinde og ville 

have talt med Johan Henriksen, men der blev ikke svaret. 
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Fredag den 12. august 1932. 

Otto skrælpløjede rugstubben i heden og en del af nr. 57-62 og Marie lugede på kålrabierne. Jeg rev 

rundt om bygstykket nr. 11-21. 

I eftermiddag var jeg kørende op til Tagsighede, Nr. Træholt og Kobbersholt. 

 

Lørdag den 13. august 

Otto skrælpløjede på rugstubben. Holger og Marie lugede på kålrabierne. Høleen var oppe hos 

smeden og blev svejset på, plukket 25 pund ribs. 

 

Søndag den 14. august 

Jeg og Ingeborg tog til Hjørring i dag i anledning af min svoger, Kristen Lønsmanns 72 års 

fødselsdag. Otto kørte os op til amtsvejen vesten for Odden, hvor vi ville med Tverstedbilen kl. 

10.30,. Der ventede vi så en times tid, så gav vi os på vej op til Fælled. Der fik vi at vide, at bilen 

først kom 10 minutter over halv tolv. Mens vi stod der, kom en luksusbil kørende, den kom vi så 

med til Hjørring, 2 kr. Vi kom dertil kl. 12. Kristen var ikke godt tilpas, han er plaget af diarre. 

Brandstrup, Anna, Kaja, Maria og Anna kom der også. Om eftermiddagen kørte Brandstrup en tur 

med os ud til Sct. Knuds Kilde og Svanelunden. I Svanelunden var der mange folk samlet, og der 

var et musikorkester, der spillede. Brandstrup kørte os også ned til rutebilen om aftenen. Vi tog med 

Tverstedbilen hjem kl. 10 og stod af vesten for Odden. 

I dag var der 2 rutebiler, Marius Gaardens og en fra Tversted, kørende ned til Voergaard, Albæk og 

Voerså, Sæby og Frederikshavn med unge karle og piger fra Mygdal. Marie var med dem. 

Erna var hernede i dag og stod for husholdningen. 

 

Mandag den 15. august 

Otto kørte mælk. Mejet fra til binderen på nr. 65-76, 63-64,188-132. Mejet blandsæd på nr. 65-76. 

Sat sammen på nr. 65,76,76. Rejst bygkærver op på Blaashede. 

Den sorte ko, 4 n.p.v. side, blev bedækket ved vor tyr. 

Martin Mogensen var her og betalte alimentationsbidrag. 

 

Tirsdag den 16. august 

Mejet resten af blandsæden på nr. 65-76, hveden på nr. 63-64 og noget af havren på nr. 118-132. 

Sat resten af blandsæden, hveden og noget af havren sammen. I går fik køerne det sidste af 

runkelroerne. 

Johan Henriksen hentede 2 grise her. 

I eftermiddag var jeg oppe i Bjergby Sparekasse til kontordag kl. 5. Jeg gik op til brugsforeningen, 

da jeg kom til skolen, traf jeg lærer Jensen, og da uddeler Nielsen kom kørende og ville ned til 

Martin Sørensens med bindergarn, ventede jeg, til han kom tilbage og kørte med ham til brugsen. 

Jeg var med lærer Jensen inde og så hans værk om Danske Herregårde. Han har korresponderet en 

del med postmester Klitgaard om nogle af de gamle ejere af Børglum Kloster og spurgt ham til råds 

om, hvordan Kristoffer Lunges minde i Mygdal kirke bedst kunne renses. 

Da jeg kom op til brugsen holdt Folmer Andersen fra Bjergby der, jeg kørte så med ham op til 

Bjergby. Søren Træholt var mødt, og der var ikke ret meget at indføre i bøgerne. Kristian Pedersen 

fortalte, at Kristen Træholt, der boede i Egebjerg, har givet sig til at være ejendomshandler. Han har 

fået i kommission at sælge Højer Nedergaards ejendom i Houen, den skal nok koste 16.000 kr. 

Kristen Møller, Højtved, har behandlet købmand Larsen i Allingdam meget slet på den måde, at han 

fik korn af ham til at fede sine grise med mod, at han skulle have pengene, når han fik grisene solgt, 

men da grisene var leveret på slagteriet, tog Kristen pengene for dem. 
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Jeg tog med Marius Gaarden ned til brugsen. Ingeborg kom derop kort efter. Nielsen kørte hen og 

mødte hende. Vi var så der til kl. 10½ og sad og talte med Nielsen og Marie. Nielsen kørte os så 

hjem. 

I eftermiddag var Kristiane, Martin Sørensens kone her og plukkede ribs. Valdemar Raasig var her 

med brød. 

Telefon: Bjergby (bad os om at få bud hen til Martin Thøgersen), Uddeler Nielsen, Ole Frederiksen 

(lånt et nøgle selvbindergarn). 

 

Onsdag den 17. august 1932 

Mejet resten af havren på nr. 118-132. Nu har vi opmejet. Kørt 7 læs byg hjem af nr. 17-18. 

I formiddags var jeg oppe i mejeriet og udtog mælkeprøver og sendte ind til forsøgslaboratoriet. Jeg 

var oppe ved Jens Trumpgaard med tilsigelse til at møde ved nævningetinget i Aalborg. 

Kontrolassistenten kom her i dag. 1 pottemagerbil var her.  

Senius Kristensen var herhenne og meddelte, at Martin Thøgersen ville have hovedgrøften, der går 

øster fra nordre ende af Blaashede, drænet, det var naturligvis meningen, at jeg skulle tage del deri. 

Jeg lod ham vide, at jeg var imod, at denne grøft blev lukket, da den ikke kan undværes for 

overfaldsvandet. 

På nr. 65-76 er der 59 trave 42 neg blandsæd 

På nr. 63-64 er der 8 trave 48 neg hvede. 

 

Torsdag den 18. august 

Kørt 18 læs byg hjem fra Blaashede, noget kom i laden noget i stakladen. Kørt kontrolassistentens 

sager op til Martin Sørensens i middags. 

Karl Mortensens søn, Skeen Mølle, var her og betalte kommuneskat.  

I eftermiddag kl. 5½ kom politibetjent Karre kørende med politimester Funck, de efterså dagbogen 

og kassebogen. Jeg fik Karre til at tage imod Martin Mogensens alimentationsbidrag, 139 kr. 

I aften var Sofus herinde og tilbagebetalte de 10 kr., han har lånt af mig. Han er plaget af et hold i 

ryggen, og han fik noget sprit herinde til at smøre den i. 

Holger var til ungdomsmøde i missionshuset i aften. 

 

Fredag den 19. august 

Otto kørte mælk. Kørt resten af byggen, 3 læs hjem af nr. 11-21. Revet nr. 11-21 og kørt rivelsen, 2 

læs hjem. Sat havren sammen på nr. 118-132. 

I eftermiddag kørte jeg op til smeden og fik 2 forsko lagt på den brune hest (1 ny og 1 gammel), 

derfra kørte jeg til Degnbøl Mølle med en sæk hvede. 

Erna var her i aften med 2 pund brombær. 

På nr. 118-132 var der 65 trave 24 neg havre. 

Vi har i år avlet efternævnte trave korn: 

Rug 53 trave  –  neg 

Hvede   8 trave 48 neg 

2r. byg 70 trave 24 neg 

Blandsæd 59 trave 42 neg 

Havre 65 trave 18 neg 

I alt              257 trave 18 neg. 

 

Lørdag den 20. august 

Smukt vejr. Sidste nat havde det været uvejr, særlig omkring kl. 4 om morgenen med lyn og torden 

og regnskyl, det var dog ikke lige herover. Udhusene til Vejby præstegård brændte ved lynnedslag. 
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Otto skrælpløjede resten af rugstubben i Østermarken og begyndte at skrælpløje på bygstubben på 

Blaashede. Holger kørte op til Degnbøl Mølle til orne med en gris. 

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var oppe hos Maria og Anna og drak kaffe 

og sad og talte en stund med dem, mens jeg sad der, kom lærerinde frk. Larsen fra Hirtshals der. Til 

februar har hun været i Hirtshals i 25 år. 

Købt en flaske blegvand, 25 øre. På politikontoret afleverede jeg en resolution over Jens Aakesen. 

På Centralbiblioteket afleverede jeg 2 bøger og lånte Kommunal Årbog for 1931. Bibliotekar 

Nielsen betalte mig mine udgifter til Aalborgturen, 16,90 kr. Udgiften for dem, som var derude fra 

Hjørring, androg noget over 150 kr. Nielsen sagde, at der var nogle kommuner, som var sene eller 

uvillige til at betale deres bidrag, således Horne-Asdal, der plejede at betale 75 kr. årlig, men for 

sidste år havde undladt at betale, skønt der er 100 enkeltlånere i kommunen, og der også bliver 

sendt en del bogkasser derned. Jeg lovede at tale med formanden, Anders Otte, derom. 

Ferdinand Uslev havde sendt en fortegnelse over noget over 300 bøger, som han ønskede at sælge 

til biblioteket. Bibliotekaren ville ned at se bøgerne.  

Jeg var oppe ved søster Tine, hun er nylig blevet fotograferet. Helga Lyngsig var der også en tur. 

Talt med sognefoged Anders Mølgaard og landpolitibetjent Karre. Jeg tog med Marius Gaarden 

hjem kl. 6. 

 

Søndag den 21. august 1932. 

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke, da pastor Thaarup prædikede i Uggerby kirke. I eftermiddags 

var Holger cyklende til Hjørring til soldaterstævne. 

Lærer Jensen var her i aften med restanceliste. 

 

Mandag den 22. august 

Kørt halm ud af laden. Skrælpløjede på bygstubben. 

I eftermiddag var jeg ude at opkræve skatter og var nede i Barkholt, Retholt og brugsen. 

I aften var der ungdomsmøde i missionshuset ved missionær Kristiansen. Marie var deroppe. 

 

Tirsdag den 23. august 

Otto kørte mælk og skrælpløjede på bygstubben på Blaashede. Holger hentede grisen oppe i 

Degnbøl Mølle, den er ikke blevet bedækket. Jeg rejste de kærver op, der var faldet omkuld, og rev 

inde ved hveden og blandsæden. 

Johan Henriksen hentede 3 grise. Valdemar Raasig var her med brød. 

 

Onsdag den 24. august. 

Kørt 18 læs blandsæd hjem af nr. 65-76. 10 læs kom i stak oh 8 læs i det vestre gulv i stakladen. 

Otto Nielsen var her at lave stak og lade. 

En mand fra Bjergby var her og ville betale amtstueskat, som jeg ikke kunne tage imod. Manden 

har Thor-Stines hus. Niels Grøntved var her at telefonere til Hjørring efter et par benklæder til en 

19-årig københavner, han har haft i 14 dages tid. 

Otto fortalte, at Martin Pedersen, Kabbeltved, har lånt 1000 kr. af den gamle møller Svend Kr. 

Jakobsen - denne har intet bevis derfor, det blev først bekendt, da mølleren var syg, og der blev 

spurgt om, hvad han ejede af penge. Martin har også lånt 1200 kr. af Smed Maria. Begge Peter 

Degnbøls heste er overtaget af forsikringsforeningen og skal slagtes. Det er hovene, det er galt med. 
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Torsdag den 25. august 1932. 

Kørt 1 læs blandsæd hjem af nr. 65-76. 8 læs hvede af nr. 63-64. Blandsæden kom i stakladen, 

hveden i det øverste gulv i laden. Revet og sanket rivelsen på nr. 63-76 og kørt det hjem, 1½ læs. 

Behængt stakken. 

1 lastbil var her med korn og kunstgødning. 

Telefon: Johanne Jensen, Hjørring, Kristian Lassen, Gøggaard -  han har en 14 års dreng i sin 

tjeneste, det er en søn af Peder Poulsens datter fra Stabæk, som i morges tog sin cykel og rejste, 

uden at nogen vidste hvorhen, og der var foretaget eftersøgning af ham uden resultat -  hans moder 

turde ikke gå natten i møde,  uden at der blev gjort noget for at finde ham, hans husbond havde ikke 

noget udestående med ham. Jeg sagde til Kr. Lassen, at han skulle ringe til politibetjent Karre og 

tale med ham om sagen.  

 

Fredag den 26. august 

Vi kørte 22 læs havre hjem af nr. 118-132. 15 læs blev sat i 2 stakke og 7 læs kom ind i laden. Otto 

Nielsen var her og lavede stak og ladede. 

Erna Nielsen var her i aften. 

Den brogede ko, 4 s.p.ø. side, fødte en sortbroget kalv. 

Sendt lærer Jensen brev (bekendtgørelse om valgmandsvalget). Modtog brev fra Hans Vandkær. 

Telefon: Kr. Lassen, Gøggaard  - drengen, der var rejst i går morges, kom igen i går aftes, lige efter 

at Kristian Lassen havde talt med landpolitiet om sagen. Karre havde sagt, at han kom nok igen, når 

det blev mørkt). 

 

Lørdag den 27. august 

Otto kørte mælk. Kørt resten af havren, 2 læs, hjem af nr. 118-132. De kom ind på østre ende af 

køreloen. Nu hat vi indhøstet. Det er vist det tidligste på året, vi har fået indhøstet, som jeg kan 

mindes. 

Behængt 2 havrestakke. 

Maria og Anna kom her i eftermiddag kl. 7, de havde været med Marius Gaarden. 

I går blev vognmand Karl Sørensen og Marie Kristensen, Taaghøj viet i Mygdal kirke. 

 

Søndag den 28. august 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. 

I eftermiddag kom Brandstrup fra Hjørring bilende med Anna, Kaja, Johanne, Kristen Lønsmann og 

Bine. De kørte igen kl. 9½. Anna Pedersen tog med dem til Hjørring, mens Kristen Lønsmann blev 

her. 

Andreas Degnbøl var her i eftermiddag. 

 

Mandag den 29. august 

Skrælpløjet resten af bygstubben på Blaashede og hvedestubben nr. 63-64. Harvet bygstubben med 

ukrudtsharven. Jeg og Marie tog kartoflerne op i haven, der var 5 sække kartofler. 

Slagtet kalven, der blev født i lørdags. I aften fødte soen 15 levende grise. 

I middags tog Kristen Lønsmann med Marius Gaarden til Hjørring. 

I eftermiddag gik jeg ud med mødebefalinger til forskellige, først ved købmand Gram Schjoldager, 

så ved Alfred Thomsen, Uslev mark, han ejer det 3. østre hus på Uslev Mark, han købte det i foråret 

ved tvangsauktion. Derfra til Julius Kramme - der kom jeg ind og drak kaffe og sad en stund og 

talte med Julius og hans kone. Julius gik med en dårlig finger, tommelfingeren på højre hånd, som 

han havde fået klemt ved en høstvogn. De fortalte, at den mand, som bor i Poul Uslevs rolling er en 

søn af Jens Kr. Pedersen (Peder Eriksens søn). Han er gift med Peter Ravbjergs kones datter, der i 
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sin tid tjente hos Hedevig Thomsen, de har 4 børn. Manden hedder Jakob -  han havde til at 

begynde med en lille ejendom, men så købte de en større og så gik det galt for dem, de mistede 

deres penge, han havde 4-5000 kr. til at begynde med. De gik fra ejendommen, de fik plads hos 

Martin Vestergaard som fodermesterfolk, og der tjente de penge, derefter havde de plads på 

Aastrup, der blev de sagt op til at flytte med det samme, de var så husvilde og så lod Martellus dem 

få den gamle rolling at bo i. Jakobs fader døde for en del år siden af tuberkler, og Jakob er også 

slem til at gå og harke og spytte. De døjer en del med at få Holmen, Kobbersholt, til at holde hegn 

med sine kreaturer. 

Fra Uslev gik jeg hen til Træholt, Holger Gru, Nr. Træholt, Fælled og Gudmund Nielsen. Derfra fik 

jeg kørende med Marius Gaarden hjem for 25 øre. 

I middags kom Ejnar Lauridsen her (Højtved-skomagerens søn). Han tjente her i 1908, han har nu i 

mange år været landpost ude i Hvorup, siden 1914, og har bygget sit eget hus og har 1½ tdr. land. 

Han har ikke været her, siden han tjente her, nu var han en tur ude at se til gamle kendinge. Han ser 

godt ud og er livlig at tale med. 

Lærerinde frk. Nielsen var her i eftermiddag at hilse på Maria, hun har været en tur i Norge i ferien.  

Maries broder Kristen var her i eftermiddag pr. motorcykel, han havde sin høstdag. Hans moder er 

syg, og Marie cyklede derfor hjem i eftermiddag, hun var dog i bedring. 

Erna var her i aften.  

Niels Grøntved var her at telefonere til Jens Thøgersen om bilen. 

I dag var der politisk møde i Hjørring med Madsen Mygdal som taler. 

 

Tirsdag den 30. august 1932. 

Otto pløjede på stubben i Eskær. 

Johan Henriksen hentede 3 grise her. 6 af de små grise døde i dag. 

I middags rejste Maria til Hjørring med Marius Gaarden, hun fik en sæk kartofler med hjem. 

I eftermiddag var jeg ude med mødebefalinger til Aksel Mortensen, Grøntved. Der sad jeg noget og 

talte med Peter og hans søskende. Skomageren var i Knurborg at lave stak. Jeg var hos Konrad 

Kristiansen, Odden, Smed Marie, Smeden og Thomas Gru. En karl fra Odden var her og fik 

mødebefaling ombyttet. 

 

Onsdag den 31. august 

Otto kørte ajle hele dagen. 

Kristen Thøgersen var her med mælkepenge og betalte statsskat. 

Pastor Chr. Madsen, fh. Voer, er død 70 år gammel i Slagelse. 

Sidst på dagen var Thomas Gru her og tættede noget ved kakkelovnsrøret i dagligstuen, han havde 

været inde hos Sofus at arbejde. Han fik en mødebefaling ombyttet i sin soldaterbog.  

Laurits Dalsgaard var her at betale kommuneskat. Han sagde, at vurderingsmændene til 

ejendomsskyld får 50 kr. i årlig løn foruden 25 øre for hver anmærkning, de foretager i protokollen. 

I aften kl. 7½ var der politisk møde i forsamlingshuset med folketingsmand Vanggaard og lærer 

Horn som talere. Jeg ville have været deroppe, men blev hjemme på grund af regnen. 

 

Torsdag den 1. september 

Otto kørte ajle på stubben i Eskær og pløjede. Holger grov møntørv nede i engen. Jeg kørte til 

møllen efter mel. 

Kristian Kjeldsen og Martin Sørensen var her at betale skatter. 

 

Fredag den 2. september 

I formiddags smurte Otto seletøjet, i eftermiddag pløjede han i Eskær. 
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I eftermiddag var en chauffør fra Dronningborg Maskinfabrik kørende her med en halvrenser 

tærskemaskine, og så fik han den gamle maskine med hjem. Holger skal give 378 kr. i bytte, den 

gamle er vurderet til 100 kr. 

Kristian Larsen, Degnbøl, Niels Sørensen, Gøggaard, Kristian Larsen, Gøggaard og Niels Larsen, 

Klodske var her at betale skatter. 

Kristian Krøgholt og Laurids Nielsen, Retholt var her at betale statsskat. Aksel Mortensen var her 

og fik en mødebefaling byttet. 

Højer Nedergaard og Jeppe Bastholms hyrde var her at betale skat. 

 

Lørdag den 3. september 1932. 

Otto pløjede i Eskær. 

I eftermiddag var smeden her og satte nyt læder på alle pumperne -  de har alle i årevis ikke kunnet 

holde vandet.  

Holger var cyklende til Hjørring i eftermiddag, han var inde på amtstuen med skatter. 

Laurids Jensen, Klodske, Jens Elias Kristiansen, Gøggaard, Margrethe Degnbøl og Alfred 

Pedersens søn var her at betale skat. Karlen Guido fra L. Træholt var her at betale skat. 

En karl fra Emanuel Thomsen, Skolebakken, var her at betale amtstueskat, Niels Grøntved var her 

at betale statsskat. 

Erna Nielsen var her i aften 

 

Søndag den 4. september 

Otto kørte mælk. 

Sidstegudstjeneste med høstprædiken i Mygdal kirke. Jeg og Holger var i kirke. Marie var i byen i 

eftermiddag - hun bliver væk til i morgen, da hun så skal have sin høstdag. 

En mand fra Ellelund var her med et flyttebevis til lægdsrullen. 

 

Mandag den 5. september 

Otto pløjede på stubben i Eskær. Holger kørte det gamle tag norden for laden ned i en stak i 

græsgården. 

Marie var i byen i dag, hun havde sin høstdag. 

Edvard Knudsen, Ørnbøl var her i midt på dagen, han flyede mig en årsberetning fra Dansk 

Missionsselskab, som jeg betalte med 1 kr. 

Martinus Mikkelsen, Dalene, Sofus Kristensen, Lars Jakobsen, Hebbelstrup, Peter Degnbøl, Hans 

Vandkær og Holger Gru var her at betale skatter. Peter Degnbøl har købt et par 2½ års halvnorskere 

for 560 kr. 

Henry Kristensen, Lilholt var her i aften og fik sin mødebefaling ombyttet. 

Natten til lørdag døde den gamle landpolitibetjent, L. Kristensen, Hjørring 85 år gammel. Han var 

den første landpolitibetjent i Vennebjerg Herred og virkede som sådan fra 1884 til 1925. Kirsten 

Ibsens datter, Juliane har i mange år været husbestyrerinde for ham. 

 

Tirsdag den 6. september 

I formiddags pløjede Otto i Eskær. I eftermiddag tærskede Holger og Otto rug med plejle. 

I dag var der valgmandsvalg til Landstinget i forsamlingshuset. Jeg og Ingeborg gik derop i 

eftermiddag efter kaffetid og stemte. Derfra gik jeg op til Robert Nielsen i Mygdal og byttede en 

mødebefaling. Jeg var inde hos Gram Schjoldager og købte en kardus skrå og 2 pakker tændstikker. 

Johan Henriksen hentede 1 gris. 
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Otto Nielsen var her og betalte amtstueskat, Hebbelstrups pige var her at betale statsskat. Købmand 

Ejnar Pedersen, Retholt var her i aften at betale sin skyld til sagfører Breum, 39,03 kr. samt 

statsskat. 

Modtog amtsskatter pr. post fra Laurids Henriksen og Julius Kramme. 

Olaf Bundgaards karl, Kristian Gru var her med sin soldaterbog og fik sin mødebefaling byttet. 

 

Onsdag den 7. september 1932. 

Holger og Otto tærskede rug med plejle. 

Smeden var her i formiddags og efterså motoren og sidst på dagen kørte Otto op til ham med noget, 

som skulle istandsættes. 

Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring i middags. Jeg var oppe hos Maria og Anna og drak kaffe. 

Jeg fik Anna til at betale 7.35 kr. for mig på kæmnerkontoret. Jeg var ind på amtstuen og betalte 

amtstueskatter, 150,15 kr. Hos sagfører Breum betalte jeg 39,03 kr. og modtog gebyr, 3 kr. På 

politikontoret afleverede jeg en del mødebefalinger og flyttebeviser og modtog telefongodtgørelse, 

11 kr. Købt 1 fl. blegevand, 1½ pund sæbesten og en lille flaske med væske dertil, 1,24 kr. Købt en 

skrivebog, 25 øre.  

Jeg afleverede en bog på biblioteket og lånte en anden samt modtog en kasseret bog om danske 

gårde. Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 4. 

Martin Andersen, Kaultved var her at betale skat for sin datter. Grønbecks datter var her og fik en 

mødebefaling ombyttet. 

I dag fyldte Mariane Pedersen, Kabbeltved 87 år. Ingeborg var dernede i formiddags og forærede 

hende nogle blomster. 

 

Torsdag den 8. september 

Holger og Otto tærskede resten af rugen på loen. 

Otto kørte mælk.  

I eftermiddag var jeg nede ved købmand Ejnar Pedersen, Retholt og meddelte ham en 

forligskendelse. På hjemvejen var jeg inde i brugsforeningen og hørte  radiotransmissionen fra 

Viborg Domkirke i anledning af dens 800 års jubilæum -  hørt et foredrag af pastor Severinsen. 

Hans Hansen, Løth betalte sine amtstueskat. 

 

Fredag den 9. september 

Otto pløjede baarer. Renset rug af 5½ trave, der blev ca. 5 td. rug.  

1 fiskebil var her, købt makrel og torsk. 

I eftermiddag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var oppe ved Maria med nogle tomater, 

og jeg var også oppe ved Tine.  

Kl. 3 var jeg til bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket - der var jeg til kl. 6, da jeg tog med Marius 

Gaarden hjem. 

 

Lørdag den 10. september 

Otto pløjede baarer oppe ved Hedevejen, nr. 107-112. 

Holger hentede de dele af motoren, som smeden havde istandsat, og i eftermiddag kom smeden og 

satte motoren i stand igen. Holger kørte op til Martin Bidstrup med en gris til orne og fik en gris 

med hjem, der var bedækket. 

Lærer Ch. Rasmussen var her, og vi foretog opgørelse med restancelisterne. Jeg udbetalte ham 1900 

kr., han betalte mig 2 kr. udpantningsgebyr hos Anton Jensen. Houmann og Frederik Poulsen var 

her at betale amtstueskat. Værkfører Jul Jensen, Hæstrup var her efter et flyttebevis til lægdsrullen. 
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I aften var jeg og Ingeborg inde til Sofus´ og drak chokolade i anledning af Sofus´ 59-årige 

fødselsdag. 

I eftermiddags blev vejtromlen kørt herned, den skulle have været nede ved Kabbeltved, men de 

kom ikke længere end til den skrå vej østen for Sofus. Jorden var for våd og løs, der matte lægges 

planker til hjulene at køre på. 

 

Søndag den 11. september 1932. 

I eftermiddag var Holger og Otto i byen. 

 

Mandag den 12. september 

Otto kørte mælk og harvede til rugsæd i Eskær i formiddags. Vi tærskede havre (godt 7 trave) og 3 

trave 2r.byg i dag. Niels Jensen havde norskeren i eftermiddag at arbejde med. 

I dag har man begyndt på at belægge vejen østen for sandgraven med skærver. Tromlen arbejdede. 

Aksel Mortensen var her i aften. 

 

Tirsdag den 13. september 

Sået rug på nr. 65-74 og begyndt at harve det over. Pløjet baarer sønder på hedeagrene. Vasket 

klæder. Aksel Mortensen var her og fik et flyttebevis til sin broder Johannes. Søren Skovsmose var 

her at betale amtstueskat, kommune- og statsskat. 

Holger hentede penge på mejeriet og udbetalte dem. 

I aften kom Svend Aage Sørensen, Grøntved og Johannes Andersen, Krøgholt her med 

gymnastikforeningens protokoller og ville have mig til at anmelde Ejnar Jensen for bedrageri.  

Falck var i eftermiddag nede ved Kabbeltved at hente Johan Henriksens bil, der havde taget skade 

på en aksel. 

 

Onsdag den 14. september 

Færdig med at harve rugen ned. Hentet en gris oppe hos Martin Bidstrup efter at den var blevet 

bedækket. Vasket klæder. 

I eftermiddag var jeg ude at pante for skatter. Jeg gik ned til Peter Nielsen i Retholt. På vejen 

derned betalte Johan Henriksen og Vilhelm Jensen, Barkholt deres amtstueskatter. Jeg var ind hos 

købmand Ejnar Pedersen og forhørte om, hvornår han ville betale de afkrævede penge. 

Efter at have drukket kaffe, gik vi hen til Tage Grønbecks og pantede for skatter og derfra op til 

Jakob Madsen, Mygdal og pantede for kommuneskatter, derefter gik vi hjem.  

Peter fortalte, at de penge, gartner Rasmussens enke havde indestående i Julius Olsens ejendom, et 

beløb på 10-12.000 kr., og som Andreas Degnbøl og Julius Olsens fader kautionerede for, var 

blevet opsagt i foråret, fordi renten ikke var blevet betalt. Peter spekulerer på at købe Laurids 

Rasmussens ejendom i Bjørnbak i Bindslev, Laurids kan ikke blive ved gården længere. 

Ejnar Pedersens søn var her at betale amtstueskat. Sidst på dagen var Jens Kristensen, Lilholt her at 

betale skat. 

 

Torsdag den 15. september 

Kørt Møg på nr. 75-76. Spredt og pløjet noget. Rullet tøj. 

I eftermiddag kørte jeg op til brugsen med Ingeborg. Nielsen sagde, at deres lille søn, Aksel døde i 

morges, det var lungebetændelse, han var syg af, og som voldte hans død. Ingeborg blev i 

brugsforeningen hos Marias moder, mens jeg og Peter Nielsen var oppe hos Konnerup og fortog 

udpantning. Den store bulbider, som Konnerup havde, var blevet kørt ihjel i går af Folmer 

Andersens bil, der var lastet med kunstgødning. Både jeg og Peter udtalte vor glæde over, at denne 
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køter var gjort uskadelig. Da vi gjorde akkord med Konnerup, blev der ingen udpantning foretaget, 

han skulle give os 2 kr. for vor ulejlighed. Jeg betalte Peter 1 kr.  

Jeg kørte den vej ad brugsen på hjemvejen og tog Ingeborg med hjem. 

Jens Nørgaard, Karlsminde var her i morges med amtstueskatter. 

Telefon: Martin Andersen, Kabbeltved (hans 16-årige tjenestedreng har forladt sin plads for at gå til 

søs, uden at spørge sin moder eller ham om forlov) 

 

Fredag den 16. september 1932. 

Otto kørte mælk. Spredt resten af møget på nr. 75-76 og pløjet det ned. Kørt mergel på nr. 145-147. 

I eftermiddag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var inde på Amtstuen og betalte resten 

af amtstueskatterne, 863,48 kr. På civildommerkontoret afleverede jeg en meddelelse om 

udpantning. Talt med landpolitiet om Ejnar Jensens bedragerisag. Jeg var nede ved Kristen 

Lønsmann og sad og talte med ham og Bine en stund. Købt lakritol, 25 øre. På biblioteket 

afleverede jeg 2 bøger og lånte en. 

Modtog prøveglas fra landpolitiet. 

 

Lørdag den 17. september 

Otto pløjede baarer i Heden. Kørt 4 læs mergel på nr. 145-147. Bagt brød af den nye rug første 

gang. 

I dag blev de færdige med at lægge skærver på og tromle det stykke vej fra sandgraven og ned til 

østen for Anders Kabbeltveds gård, der er taget en halv snes favne med af vejen, der går i sønder, 

østen om Anders Kaultveds gård. 

Min 68-årige fødselsdag. I eftermiddags kom Andreas og Martha Degnbøl kørende herned, og i 

aften var Sofus og Ane herinde. Drengen Knud, der løb fra Martin Andersen, Kabbeltved - var ikke 

rejst til Ålborg, men var rejst op til Thomas Brogaard i Bjergby og har også været til Martin 

Thøgersen, han er vist kommet til Martin Andersens igen. 

Jeg modtog brev fra Julius, Peter, Karl, Kathrine Grøntved, kort fra Kristen Lønsmann, Maria 

Kristensen og Ottine Grøntved. 

 

Søndag den 18. september. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Holger var i kirke. Højer Nedergaard havde et barn i 

kirke, der blev døbt og fik navnet Inger Bodil Nedergaard. Erna var med Holger hjem fra kirke. 

Thorvald Vestergaard var her i eftermiddag. Han spekulerer på at overtage sin svigerfader, Kristian 

Peter Kristensens ejendom i Fælled, der er 9 td. land til denne, og der er et kreditforeningslån på 

9.ooo kr. Den skal koste 12-13.000 kr. Han spekulerer så på at bygge et værksted derved og bruge 

sit håndværk, når han får noget arbejde. 

Marie var i byen i dag. Øjvind fik gymnastikforeningens bøger med hjem til Svend. 

 

Mandag den 19. september 

Otto pløjede baarer. Tærsket 1 trave 20 neg hvede og renset det, der blev 1½ td. hvede. Skåret 

hakkelse. Ole Frederiksen var her at betale kommuneskat. 

 

Tirsdag den 20. september 

Otto kærte mælk og pløjede baarer. Sået hvede på nr. 75-76 og harvet det ned. Vi tog nogle 

kartofler op på nr. 9. Jeg grov op og i eftermiddag sankede Holger og Marie. 

I eftermiddag blev uddeler Nielsens søn, Aksel begravet på Mygdal kirkegård. Jeg og Ingeborg gik 

derop. Der var mødt mange folk, og der var en mængde kranse. Den lille kiste var sat ind i kirken, 

hvor pastor Thaarup holdt en kort tale over, at der også i savnet kunne være glæde. Ved graven 
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bragte uddeler Nielsen følget en tak og indbød til at drikke kaffe i forsamlingshuset. Vi gik også 

derned. Der blev sunget nogle salmer og Nielsen aflagde et personligt vidnesbyrd. 

I eftermiddag kom Kristen Lønsmann her. 

I aften var Valdemar Raasig her. 

Telefon: Politikontoret - jeg skulle meddele Julius Kramme, at han skal levere en ko på det 

offentlige slagtehus i morgen. Jeg fik lærer Møll til at få Mine Knudsens datter til at bringe ham 

dette bud. 

 

Onsdag den 21. september 1932. 

Otto pløjede baarer i Østermarken. Vi tog resten af kartoflerne op på nr. 9 og 10. Jeg grov op, 

Holger, Marie og Kristen sankede op. 

Marinus Vestergaard var her i eftermiddag, han ville vide, om det kunne lade sig gøre at få lyst til 

ægteskab for Edvard Jespersen og Karen på konfirmationssøndag i Bjergby kirke, da der ellers 

skulle lyses i Mygdal kirke på søndag - jeg spurgte pastor Thaarup derom i aften, han sagde ja 

dertil. I går havde Marinus og Rikke været til Hans Jensens før begravelsen, der havde Martin Degn 

også været. Han og Hans Jensen havde taget en tørn sammen om ”De gamle Stier”, Frelsens Hær 

m.v. 

Martin Andersens søn, Johannes var her i aften og betalte kommuneskat for forrige år. Han og 

Svend Aage Sørensen havde været i Hjørring i dag for at gøre anmeldelse over Ejnar Jensen. De 

havde først talt med politimesteren, han havde rådet til først at tale med Ejnar Jensen. De var så rejst 

til Hæstrup teglværk, men de havde ikke truffet ham der, de havde talt med Juul Jensen, han havde 

sagt, at Ejnar var færdig med at arbejde der, men hans sager stod der endnu, dette skulle dog flyttes 

i denne uge. De havde så bagefter talt med Statspolitiet og skal senere have en sammenkomst med 

Ejnar Jensen. 

Telefon: Sindal Bank  - spurgte om S. Peter Nielsen og Jens Kristiansen var noget værd som 

kautionister. De havde købt Laurids Rasmussens ejendom Bjørnbak i S. Bindslev. Kristen 

Frederiksen (akkumulatoren mente han ikke, det kunne betale sig at få istandsat, han kunne skaffe 

mig en ny for 9 kr.).   

 

Torsdag den 22. september 

Otto Pløjede baarer. Jeg, Kristen og Marie tog kartofler op i haven. Nu er vi færdige med at tage 

kartofler op. Holger sankede toppene sammen på nr. 9 og 10 og kulede en del ned på nr. 9. Kørt 

nogle af kartoflerne hjem. 

Martin Pedersen, Kabbeltved var her og fik kommunepenge, 125 kr. Marinus Vestergaard var her i 

formiddags, han ville ned til Rødemølle. 

Søster Tine kom her i eftermiddag. 

Telefon: Hans Nielsen, Peder Thirup (han spurgte om en frk. Lauridsen, Kobbersholt havde betalt 

skat til mig i fjor, jeg svarede, at hun ikke havde betalt skat til mig for regnskabsåret 1931-32.), 

Kathrine Degnbøl, Jens Kristiansen, Odden Mølle, Lærer Rasmussen, Andreas Degnbøl  - han har 

været nede at besøge broder Jens´ kone, Marie i Tamstrup og hendes søn Arnold i Tveden. De har 

det godt, lod det til. Arnold har tre børn, den ældste er konfirmeret.  

Kristen Østergaards søn var heroppe i aften at besøge Holger. 

 

Fredag den 23. september 

Holgers 25-årige fødselsdag. 

Otto pløjede baarer. 

I eftermiddag var jeg oppe hos Theodor Pedersen, Odden Mark for at afkræve ham nogle penge. 
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Sidst på dagen kom Hans Nielsen, Stine og Erna her i anledning af Holgers fødselsdag. Tine gav 

Holger en sølvske. Anna Bragholt var her i eftermiddag. Skorstensfejeren var her i går, han fik 1,75 

kr. 

I middags var Jens Kristiansen, Odden Mølle, hans datter Herdis, Søren Peter Nielsen, Retholt og 

hans søn Laurids her og fik ægteskabspapirer ordnet. De har købt ejendommen Bjørnbak i S. 

Bindslev for 25.000 kr. Det er købmand Larsen, N. Bindslev, der har solgt den til dem. Han havde 

en del penge til gode hos Laurids Rasmussen, denne fik 400 kr. for at flytte ud, han må være der til 

1. oktober. Laurids Rasmussen købte for nogle år siden ejendommen for 30.000 kr., dengang gik 

nuværende statshusmand på Odden Mark, Theodor Pedersen, fra ejendommen. 

Sypigen Ingeborg, Lars Peter Sørensens datter, var her i dag at sy for Ingeborg. 

I aften var der gudstjeneste i Bjergby kirke ved pastor Ahlmark, Vrå. 

 

Lørdag den 24. september 1932. 

Otto kørte mælk, kørt 3 læs møntørv hjem. Otto kultiverede og pløjede. I eftermiddag begyndte jeg 

og Holger at mønne på laden. 

Tine rejste herfra i middags med Marius Gaarden. 

Kristen Lønsmann rejste herfra i eftermiddag, han tog med Holt Sørensens bil fra Alfred Jensens i 

Dalsgaard. 

I går døde Peter Skærpings enke Marie. 

Niels Eskildsens kone i Stabæk døde også i går. 

 

Søndag den 25. september 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke og gik til alters. Thomas Grus barn 

blev døbt og fik navnet Bent Gru. Der blev lyst til ægteskab for Laurids Nielsen, Retholt og Herdis 

Kristiansen, Odden Mølle. 

Marie var i Hjørring i dag. Andreas var hernede i eftermiddag, han fik 2 kr. til en krans til 

uddelerens barn. Erna var her i aften. 

 

Mandag den 26. september. 

Otto harvede og kultiverede på stubmarken. Mønnet på laden i formiddags. 

I eftermiddag tog Ingeborg med Marius Gaarden til Hjørring, hun fik 5 kr. Marius fik 2 sække 

kartofler med op til Maria. 

En ko, der har yverbetændelse, kastede kalven i morges, den var levendefødt, men blev kastet i 

jorden. 

Den nye mand fra S. Uslev var her og blev indmeldt i lægdsrullen. 

Andreas var her og skar 3 ornegrise. 

 

Tirsdag den 27. september 

Otto harvede på Blaashede og pløjede baarer. Mønnet resten af laden. 

Jeg var oppe på mejeriet først på dagen og udtog mælkeprøver, som jeg afsendte til 

forsøgslaboratoriet. Jeg indkrævede skatter hos Marie Nielsen, Inger Anna Larsen, Peder Pedersen, 

Hans Jensen og Jens Peter Andersen. Hans Jensen fortalte, at han havde kørt sine bier ud på mosen i 

Tversted, han har haft 2000 pund honning af dem i år. Jens Peter Andersen har været syg i sommer, 

han har en søn, der boer i Vidstrup, som han har skrevet til 3 gange, uden at han har svaret derpå, 

han mente, at det måske var konens skyld, hun havde muligvis modtaget brevene og brændt dem. 

En søn  i Amerika har heller ikke har svaret på et brev, som Storgaard har skrevet til ham under 

Jens Peters sygdom. Pastor Thaarup er flink til at besøge dem, tale med dem og synge og bede for 

dem. Jens Peter er 82 og konen 84 år. 
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Valdemar Raasig var her og fik 2 sække hvede, 235 pund, for det brød, vi har fået af ham i sommer, 

hveden tager han til 15 øre pr. kg. 

En arbejdsløs tigger var her og fik 10 øre. 

Johan Henriksen hentede 3 grise her. 

Ingeborg kom hjem fra Hjørring kl. 7. 

 

Onsdag den 28. september 1932. 

Otto kørte mælk og pløjede baarer. Skåret hakkelse, malet grut. 

Sidst på dagen kom Marinus Vestergaard, Kristen Jespersen, Karen Vestergaard og Edvard 

Jespersen her og fik ægteskabspapirer ordnet. Jeg betalte Kristen 1 kr. i udpantningsgebyr. Kristen 

og Edvard betalte kommune- og amtsskat. 

Kristen Frederiksen var her i aften med en ny akkumulator til radioapparatet, som han satte til dette. 

Den kostede 10 kr. Jeg gav ham 11 kr. Sofus´ kone var herinde, hun fik ham til at komme ind og 

efterse deres apparat, der var blevet stædigt. En karl fra Skoven var her at betale skat. 

 

Torsdag den 29. september 

Otto kørte mergel på nr.145 og kørte lidt fyld på vejen. Lagt rør ind fra kloakken syd for 

hønsehuset. Malet grut. 

Kristians 35-årige fødselsdag. 

Holger var til karlemøde i aften. 

I går sendte Holger en sæk gulerødder til Kristian. 

 

Fredag den 30. september 

Holger og Otto kørte fyld på vejen fra sandgraven.  

I formiddags kørte jeg til mølle med 1 sæk hvede til mel, derfra kørte jeg ned til stranden efter en 

slat sand. Ejnar Pedersen betalte mig 30 kr. til sine kreditorer. I brugsen fik jeg en dunk petroleum. 

Niels Jensens dreng havde norskeren i eftermiddag at harve en kartoffelager med. 

Kristian Larsen, Holtegaards Mark var her i middags og fik et soliditetsbevis af mig, han ville ud til 

Klittens Auktion i Sindal og købe en kælveko. 

 

Lørdag den 1. oktober 

Otto pløjede baarer. 

Jeg var oppe i odden og talte med Bro Maren. Sofus var herinde med sin højttaler og fik den prøvet, 

den var helt stum. Kristen Frederiksen var her i middags og i aften og undersøgte vor højttaler. 

 

Søndag den 2. oktober 

Konfirmation i Bjergby kirke. Holger var deroppe. Hans Nielsens datter, Ester blev konfirmeret. 

Der var 22 konfirmander, 10 drenge 12 piger. Der blev lyst til ægteskab for Edvard Jespersen og 

Karen Vestergaard. I eftermiddag var jeg, Ingeborg og Holger oppe til Hans Nielsens. Foruden os 

var Ejnar Kristiansen, Maja og deres børn der, ellers var der ingen fremmede der. Vi gav Ester en 

bog. Hun havde modtaget en del gaver af forskellige småting samt et halvt hundrede telegrammer. 

I formiddags hørte vi gudstjeneste i Haderslev Domkirke ved pastor C.P. Pedersen. 

 

Mandag den 3. oktober 

Pløjet rugstubben 145-147. vasket fårene og lammene. Byttet et vædderlam med Sofus. 

Jens Mortensen, Odden Mark var her med et flyttebevis til lægdsrullen. Johannes Vestergaards kone 

var her med kommuneskat. Uddeler Nielsen var her i aften, jeg betalte han 1 kr. til Københavns 

Kirkesag. 
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Tirsdag den 4. oktober 1932. 

Otto kørte fyld fra en grøft. Holger var oppe ved Martin Bidstrup med en gris og fik den bedækket 

anden gang. 

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen til kontordag kl. 1. Jeg tog med Marius Gaarden 

derop. Søren Træholt var også mødt. Brandforsikringsforeningen har opsagt og fået 7200 kr. af de 

penge, sparekassen har lånt der, Hans Nielsens søn, Johannes lånte 2000 kr. af Bjergby Sparekasse, 

da han gav sig til at læse. Deraf har han brugt 1250 kr. Resten har han tilbagebetalt Sparekassen. 

I går døde Hans Svendsens kone Johanne, født Nielsen, efter længere tids sygdom. 

Da jeg var færdig hos Kr. Pedersen, gik jeg op i præstegården. Pastor Thaarup og frue var ude i 

sognet til konfirmationsvisit. Pigen lånte mig Mygdal kirkebog for 1814- 1841, som jeg sad og 

gjorde nogle optegnelser efter. Jeg tog med Tverstedbilen til Mygdal brugsforening: Jeg sad der og 

talte en stund med Nielsen.  

Ingeborg var oppe i Degnbøl til kvindemøde kl. 3. 

Johan Henriksen hentede 2 grise til slagteriet. 

Otto var oppe i Stenshede til hestesyn kl. 1 med de 2 store heste. 

 

Onsdag den 5. oktober 

Holger og Otto kørte møg på rugstubben i Sønderhede. Jeg bar vandet af møddingen, klippet 2 

gamle får og den nye vædder. Marie hentede slagterikød i brugsen. 

 

Torsdag den 6. oktober 

Otto kørte mælk og pløjede møg i formiddags. I eftermiddag tærskede vi ca. 12 trave byg med 

maskinen. Skåret hakkelse. Malet grut. 

I dag var køerne ikke ude på grund af regnvejret. 

Afsendt brev til Civildommerkontoret (kvittering), Vendsyssel Tidende (bekendtgørelse og en lille 

artikel), politimesteren (jagttegn) 

Telefon: Sagfører Jensen, Hjørring - han ville vide, hvad Jakob Madsen, Mygdal, var værd, de 

havde modtaget et par krav på ham, hvoraf det ene er for et kreatur købt på Landboforeningens 

auktion, det drejer sig om et beløb på 200 kr. Jeg mente ikke, at han kunne skaffe så mange penge. 

Uddeler Nielsen, Martha Degnbøl. 

 

Fredag den 7. oktober 

Jeg spredte resten af møget på rugstubben i Heden. Otto pløjede møget ned. Begyndt at køre møg 

på Blaashede nr. 11. Jeg kørte op til Degnbøl med en slum hvede og hentede mel i møllen. Tærsket 

lidt byg og rug og malet grut og rug til brød. 

I eftermiddag var Petrine (Murer Peters datter) her og betalte sin og faderens kommuneskat. 

Telefon: Johanns Jensen, Hjørring, Andreas Degnbøl, Sofus ringede til Marius Gaarden, Tullen 

ringede til Jens Thøgersen, hun ville have Marius Gaarden til at hente sig og hendes barn hernede, 

men Jens glemte at sige det til Marius. 

 

Lørdag den 8. oktober 

I dag blev ungkreaturerne bundet inde. 

Hørt gudstjeneste af provst Nordentoft i radio. Møde i missionshuset ved missionær Sørensen, Ø. 

Vrå. Marie var i byen i eftermiddag og i missionshuset i aften. 

En karl fra Sindal var her med sin soldaterbog. 

 

Mandag den 9. oktober 

Otto kørte mælk. Begyndt at tage runkelroer op på nr. 42. Kørt et læs blade hjem. 
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I eftermiddag kom Sørensen Holts chauffør kørende her med Kristen Lønsmann, han var kørende 

ned til Jens Thøgersen med kraftfoder. Kristen vil til at male loftet i køkkenet. 

I dag blev Hans Svendsens kone begravet på Bjergby kirkegård. 

I aften var der møde i missionshuset kl. 7 ved lærer Andersen, Aså. Jeg og Ingeborg tog derop, vi 

kom med Marius Gaarden derop. Der var mødt en ret talrig forsamling. Andersen holdt en god tale. 

Bagefter gav han nogle meddelelser om Kristelig Forening for Skole og Hjem. Jeg meldte mig ind i 

foreningen og betalte 2,25 kr. for 1933 samt gav 1 kr. til foreningens arbejde. Uddeler Nielsen kørte 

os hjem. Sidste lørdag var uddeler Nielsen kørende til Viborg til sindssygeanstalten med hans gamle 

kommis Sørensen. Han skal være der til observation.  

I aften var Hans Frederiksens søn, Johannes Frederiksen her og blev fæstet til at tjene her næste år 

for 500 kr. 

 

Tirsdag den 11. oktober 1932. 

Kørt resten af møddingen ud. Pløjet på Blaashede. Kristen malede i køkkenet. 

I eftermiddag kørte jeg til brugsen. Ved skolen talte jeg med lærer Jensen, der var misfornøjet med, 

at præsten har givet Martin Pedersens datter lov til at gå til konfirmationsforberedelse til vinter, 

skønt hun ikke er gammel nok til at blive udskrevet af skolen før til sommer. Grunden skal være 

den, at hun vil gå til præst sammen med Kristian Krøgholts datter. 

I brugsen bestilte jeg slagteriaffald. Jeg var henne hos Ejnar Pedersen og Thomas P. Hansen, 

Højtved. Hans kone fortalte, at H. Konnerup har solgt Tagsighede til en avlskarl på Rønnovsholm, 

der skal giftes med Konnerups søster. De er begyndt flytningen, Konnerup flytter til V. 

Brønderslev. Jeg var oppe i Højtved, men traf ingen der. I Tagsighede talte jeg med konen, derefter 

var jeg oppe hos Julius Kramme. 

Kristian Krøgholt var her at betale statsskat. 

Telefonarbejder Stendys var her og efterså telefonen. 

Niels Grøntved var her i aften med mælkepenge. 

I aften var Otto nede i Sdr. Bindslev og fæstede sig for næste år til Anders Kristensen, Nygaard. 

 

Onsdag den 12. oktober 

Spredt møget på Blaashede. Pløjet på Blaashede. Kristen malede i køkkenet. 

I eftermiddag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var oppe hos Maria og Anna. Maria 

holdt sengen. Jeg betalte hende 2 kr., som Ingeborg havde lånt af hende.  

Hos Becker købte jeg 2 pund sort farve. Jeg havde 6 pund uld med til farvning, som jeg fik (?) for 

og betalte 5,40 kr. i spindeløn. 

Hos boghandler frk. Mogensen købte jeg et bryllupstelegram, 1,25 kr. Betalt 1 hefte af 

litteraturhistorien, 1,50 kr. 

Jeg var inde hos sagfører Chr. Crone med Theodor Pedersens udlægsforretning og modtog gebyr 2 

kr. 

På politikontoret modtog jeg 2 bundter konvolutter. Hos Martin A. Kristiansen ægteskabsskemaer. 

Jeg var til bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket kl. 3. Jeg modtog bilpenge for forrige år, 10 kr. 

Jeg fik en bog byttet. 

 

Torsdag den 13. oktober 

Otto pløjede på Blaashede, Kristen malede. I eftermiddag sad Thomas Peter Hansen, Højtved her 

hele tiden. 

Afsendt brev (telegram) til brudeparret i Odden Mølle. 
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I dag bliver borgerlig viet i Hjørring frk. Nina Nielsen, datter af Martin Nielsen, Hørmested og 

uddeler Niels Søndergaard Jensen, Vennebjerg brugsforening. Søn af skræddermester A. Jensen, 

Vrå. 

Søndag den 16. ds. vies i Vrejlev kirke frk. Herdis Due Konnerup, Rønnovsholm og Hilmer 

Arnskov Jensen, Rønnovsholm. 

Ejendomshandler Jens Juul Skallerup, Hjørring, har solgt Fynbogården i Brønderslev til H. 

Konnerup, Tagsighede. H. Konnerup har solgt gården Tagsighede i Mygdal til H. Jensen, 

Rønnovsholm med overtagelse straks. 

 

Fredag den 14. oktober 1932. 

Otto kørte mælk. Kørt runkelroer hjem. Kristen malede og satte nogle ruder i på fløjhusene. 

I eftermiddag var lærer Rasmussen her. Vi konfererede skatte- og restancelisterne og han modtog 

820 kr. af mig. 

I dag var der bryllup i Mygdal kirke med Peter Nielsens søn fra Retholt, Laurids Nielsen og Jens 

Kristiansens datter, Herdis fra Odden Mølle. 

 

Lørdag den 15. oktober 

I eftermiddag arbejdede de med at tage runkelroer op og kørte dem hjem. Jeg øste vand af 

møddingen. Grisene (7) blev taget fra soen. 

I formiddags rejste Kristen Lønsmann til Hjørring, han tog med Marius Gaarden. 

Andreas var hernede i eftermiddag, han klippede mit hår. Jeg flyede ham 3 kr. til en brudegave til 

Edvard Jespersen og Karen Vestergaard. 

 

Søndag den 16. oktober 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger og Marie var i kirke. I formiddags var Holger oppe i 

Vestergaard. Ottos 21-årige fødselsdag. I den anledning var Sofus´ børn herinde i aften. 

1 karl fra Sindal, Thorkild var her efter et flyttebevis. 

 

Mandag den 17. oktober 

Otto og Øjvind kørte runkelroer hjem. Jeg øste vandet af møddingen. Klippet og slagtet 2 lam. 

Anton Gøggaards datter var her med kommuneskat. Martin Pedersens datter var her med 

skattesedler. 

I aften var Edgar Grønbeck her og betalte kommuneskat for sin fader. I aften henad kl. 11 kom 

Thorvald Vestergaard bilende med Peter, Anna og deres 3 børn. Grunden til, at de tog herop i dag, 

var, at de ville med den nye færge til Aarhus, der sejler de lige dage fra Kalundborg. 

 

Tirsdag den 18. oktober 

Otto blev færdig med at pløje på Blaashede. Holger og Øjvind tog kålrabi op. Otto kørte mælk. 

Johan Henriksen hentede 2 grise og soen, som grisene er taget fra. 

Peters 32-årige fødselsdag i dag. I eftermiddag var Peter og Anna oppe i Vestergaard og Degnbøl. 

Peter og Kathrine Degnbøl samt Erna Nielsen var her i aften. 

Peter betalte sin karls skat for sidste år. Kristian Sørensen, Riskær var her at betale skat for en karl, 

der tjente der sidste år. 

 

Onsdag den 19. oktober 

Kørt kålrabi og blade hjem. Pløjet. Kastet jord på runkelroerne. 

I formiddags kom kontrolassistenten her. Peter var i Hjørring i eftermiddag og tog med bilen. 
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Marie var oppe i brugsen efter et svinehoved og et telegram. Ingeborg og Anna var inde til Sofus´ i 

eftermiddag. Johannes Pedersen var her at betale stats- og kommuneskat for sin pige. 

 

Torsdag den 20. oktober 1932. 

Otto pløjede. Kastet jord på runkelroekulen. Tærsket havrerivelse. Kørt kontrolassistentens sager 

væk. 

I dag holdt Marinus Vestergaard og Frederikke guldbryllup og samtidig havde deres datter Karen og 

Edvard Jespersen Bryllup. Peter og Anna gik op til Vestergaard i formiddags. Jeg var bestemt på at 

ville have været deroppe i aften, men blev hjemme på grund af vejret. Jeg sendte dem et telegram 

med indlagt 10 kr. Uddeler Nielsen kørte Peter og Anna herned henad midnat. 

Malerens dreng var her at betale statsskat. 

Telefon: Andreas Degnbøl (han havde været i Hjørring i går og købt brudegave til de unge i 

Vestergaard, han havde 36 kr. og købte et kaffestel.) 

 

Fredag den 21. oktober 

Otto pløjede i formiddags, i eftermiddags var han cyklende til Hjørring. 

I aften var chauffør karl Sørensen kørende her med Kristian Isbak, hans datter Esther, Ottilie Dahl 

og Kresten Dahl. De fik ægteskabspapirer ordnet og Kristian betalte nogle skatter. 

Sofus og Ane var herinde i aften. 

 

Lørdag den 22. oktober 

Otto kørte mælk. Arbejdet med rodfrugterne.  

I eftermiddag tog jeg, Ingeborg, Peter, Anna og deres børn med Marius Gaarden op til Fælled, og 

derfra kørte Alfred Jensens søn fra Fælled os ned til Vestergaard i sin bil, det var meningen, at jeg 

ville have kørt op til Vestergaard, men da det regnede, tog vi med bilen. 

Vi var så i Vestergaard til aften og så på gaverne og sad og talte med dem. Svends kone, Olga var 

der. Jens Trumpgaards kone, Marie nedkom med en datter i dag. Rikke var der ikke, da vi kom, 

men kom hjem senere. Vi tog med Marius Gaarden hjem kl. 6½. Da vi kørte hjem, sad Valdemar 

Degnbøl på det bagerste sæde, han kastede op, og kom derved til at sprøjte noget på dem, der sad 

foran ham, Theodor Jakobsens kone, Maren og en anden, der sad der. 

I aften var Kristen Jespersen her og opkrævede sygekassebidrag, 11,58 kr. 

Blandt de gaver, som Marinus Vestergaard og Rikke modtog, var der to kurvestole, men ellers var 

det mest penge, de var blevet foræret. Der var ca. 150 telegrammer, deriblandt var et brev fra stud. 

theol. Jakob Jespersen, der fortalte en drøm, han havde haft, og hvori han karakteriserede alle i 

Vestergaard og skrev et uddrag af Salomons Ordsprog om, hvordan en god hustru skal være. Niels 

Bak havde skrevet en sang til melodien ”I sne står urt og busk i skjul”, der hentydede til Marinus´ 

virksomhed som hegnssynsmand. Peter havde skrevet 2 sange til festen, en til guldbrudeparret og en 

til brudeparret. Ved indkørslen til gården var rejst en smuk æresport, som Karl Ørnbøl havde malet 

et Velkommen på. Der blev holdt tale af præsten, Peter, Kristen Jespersen og Hans Jensen. Anna 

sagde, at Peters tale var den bedste. Hans Jensens tale syntes hun var uheldig. Festen var ellers 

forløbet meget smukt. I aften skulle de atter have en hel del fremmede. 

 

Søndag den 23. oktober 

I formiddag kom min broder Johannes og hans kone Kathrine her. De var kommet med toget kl. 8½ 

til Hjørring og var så oppe hos søster Tine en times tid, de tog så med Tverstedbilen, og Holger 

hentede dem oppe ved amtsvejen.  

Peter og Andreas Degnbøl var her i eftermiddag. Johannes tog et fotografi af os i eftermiddag. 
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Mandag den 24. oktober 1932. 

I eftermiddag tog de kålrabi op. 

I eftermiddag kørte jeg op til Degnbøl med Ingeborg, Johannes og Kathrine. Jeg kørte op til Aksel 

Madsen, Kobbersholt og talte med hans karl, Søren Kr. Kristensen og derefter til Degnbøl. Andreas 

hentede Peter og hans familie oppe i Vestergaard og vi var i Degnbøl til kl. 8.  

Vi var en tur henne i kirken. Prædikestolen er under restauration for tiden, det er Karl Ørnbøl og 

Gram Schjoldager, der foretager arbejdet. Malerierne og inskriptionerne, som oprindelig har været 

der, bliver afdækket og bliver ført tilbage til sin oprindelige form, dette bliver gjort i København. 

I dag fik vi et nyt gitterbatteri i brugsen. 

I aften var der gudstjeneste i Bjergby kirke ved pastor Hofmann Madsen, Ugilt, Marie var deroppe. 

 

Tirsdag den 25. oktober 

Holger og Otto arbejdede med kålrabierne. Jeg tog gulerødder op. 

I middags rejste Johannes og Kathrine herfra, de tog med Marius Gaarden op til Lyngsig, og så ville 

de tage med Tverstedbilen kl. 4.15 til Hjørring og besøge Tine. Kl. 8 ville de så tage med toget til 

Vejle og derfra videre til Herning – Kibæk og videre til Ællinggaarden, de skal hjem til København 

lørdag aften. 

Johannes har eksperimenteret med radioapparatet og fået et nyt anodeapparat og et nyt gitterbatteri 

sat til apparatet. Apparatet er nu meget godt og tydeligt. I aften hørte vi en tale af pastor Holt om det 

evangelisk-lutherske i vor kirke. 

Jens Pedersen, Degnbøl var her at betale skat. 

I dag holdt Jørgen Holtegaard og hans hustru Kristine deres sølvbryllup. 

Jeg modtog pr. postopkrævning skatter fra Søren Skovsmose og Thorvald Kramme, Uslev. 

 

Onsdag den 26. oktober 

Otto kørte mælk. Tærsket og malet. 

Holger Holtegaard var her i middags og indbød os til at komme over i Holtegaard i aften. Jeg gik 

derover, mens Ingeborg blev hjemme, da hun var noget forkølet. Sofus og jeg fulgtes ad derover. 

Der var mødt 90 gæster, mest unge mennesker. Vi var ude i laden og spiste, ellers var vi inde i 

stuehuset og beså gaverne, der bestod af sølvtøj og en lampe til 90 kr. og en bunke telegrammer. 

Jørgen sagde til mig, at Martin Thøgersen havde talt om at ville have vandsyn på min mark, han 

mente, at det var hernede ved gården, hvor han forlangte, at jeg skulle lede vandet i en åben grøft 

fra Blaashede ned til bækken, men Sofus sagde, at det var sønder i marken, at han ville have vandet, 

der kom oppe fra Houens mark, til at gå videre ned til bækken, jeg skulle altså lave en stor grøft ved 

søndre side af nr. 64 til at lede vandet der fra syd i vest. Jeg spurgte Jørgen, om vandsynsmændene 

kunne påbyde, at vandløbet skulle gå en anden vej, end det altid har gået. Det sagde han nej til. 

Kristian Mortensen var her i eftermiddag med opfordring til mig om at give et bidrag til 

Plejehjemsforeningen. Jeg gav ham 1 kr. 

Lars Jensens karl fra Klodske var her at betale skat. 

 

Torsdag den 27. oktober 

Holger og Otto arbejdede i kålrabierne med at tage op og køre sammen. 

I aften var Kr. Kristiansen her og betalte kommuneskat for sig selv og hans karl. Jeg betalte ham 5 

kr. til gaven til Jørgen Holtegaards sølvbryllup. 

 

Fredag den 28. oktober 

Holger, Otto og Øjvind tog kålrabi op. Bagt brød. 
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N. Konnerup var her at betale statsskat. Kristian Henriksen, Mygdal var her i aften og ville have 

betalt kommuneskat, men opgav det. Peder Pedersen var her og synede maskiner. Ejnar Jespersen 

var her i middags. 

 

Lørdag den 29. oktober 1932. 

Holger og Otto tog kålrabi op og kørte sammen. Jeg tog gulerødder op. 

I aften henad midnat kom Thorvald Vestergaard her med Peter, Anna og børnene. 

Kristian Larsen, Gøggaard var her at betale skat. 

Frederik Holtegaard har købt Jens Jakobsens ejendom i Asdal, 22 td. land for 23.000 kr. Frederik 

skal være ejer af 20.000 kr. 

Torsdag den 3. november vies i Lynderslev kirke ved st. Heddinge inspektør ved klitinspektoratet 

Paul Thaarup, søn af pastor C. Thaarup, Bjergby, og frk. Siegumfeldt, datter af sognepræst 

Siegumfeldt, Lynderslev. 

 

Søndag den 30. oktober 

Vi hørte en prædiken af provst Winther, Frederikskirken. Marie var i byen i eftermiddag. 

I eftermiddag var uddeler Nielsen kørende herned med Marie og børnene. Erna var også her. 

 

Mandag den 31. oktober 

Holger og Otto tog kålrabi op. Jeg tog resten af gulerødderne op og lagde dem i dynger. 

I eftermiddag kørte jeg op i Vestergaard med Anna og børnene. Peter gik derop. På onsdag morgen 

rejser de til Sjælland. 

Søren Bastholms datter, Signe, der har været gift med en sømand på Læsø, der sejler mellem 

Frederikshavn og Læsø, er død på Frederikshavn Sygehus efter en barnefødsel. 

Telefon: Købmand Ejnar Pedersen, Retholt, Andreas Degnbøl (Margrethe og hendes datter er 

hjemme i disse dage, de vil med Peters sydpå på onsdag). 

En karl fra Vrangager var her i aften og fik et flyttebevis til lægdsrullen. Kristen Vandkær var her at 

betale skat. Købmand. Ejnar Pedersen var her i aften og bad om henstand med betaling af sin skyld 

til i morgen. 

 

Tirsdag den 1. november 

Klart vejr. Frost sidste nat og i dag. Vinden drejede til syd. 

I formiddags kørte Otto og Holger kålrabi sammen 

Jeg var oppe hos Theodor Petersen, Odden Mark og krævede ham for et beløb, han skylder et 

københavnsk firma for en slåmaskine - han havde ingen penge. 

I dag flyttede Otto ned til Anders Kristensen, Nygaard i Sønder Bindslev. Han hentede sit skab i 

eftermiddag. Maries broder Johannes flyttede hertil fra Harald Sørensen i Sakstrup. Øjvind flyttede 

hjem til Martin Sørensen, han hentede først fjedervognen oppe hos smeden. 

Kristian Larsens karl fra Degnbøl var her og fik et flyttebevis til lægdsrullen. Henry Ejstrup fra Nr. 

Gøggaard var her at betale skat. Kristen Møller og Ejnar Pedersen var her at betale skat. Otto betalte 

skat. 

Jeg var inde hos Jens Thøgersen og købte soda og betalte min skyld der, 5,50 kr. 

Jens Martin Jensens kone Kristine var her i aften og beklagede sig over, at de har en datter, der 

tjener hos Niels Kristiansen, V. Gøggaard, og som er 17 år. Hun har fæstet sig dertil for næste år for 

200 kr. Dette var hendes forældre ikke fornøjet med og ville have at hun skulle have 240 kr., men 

Niels ville ikke give hende mere end 225 kr. Så kørte Martin og hans kone derned og ville have haft 

hendes sager i dag, men dette kunne de ikke få, da pigen ville blive der, hun har været der i 2 år. Nu 

ville hendes moder have et godt råd af mig. Jeg mente ikke det var værd at få øvrigheden blandet 
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ind i denne sag og lovede at skrive til Niels Kristiansen i morgen og se at få ham til at give pigen 

240 kr. i løn. Jens Martin er plaget af Ischias og har søgt råd både hos lægen og den kloge kone i 

Tolne. 

Der har været travlt i dag med at flytte blandt de unge her på egnen. 

Jens Thøgersen fortalte i dag, at Niels Pedersen vil forsøge at gøre akkord med sine kreditorer. Han 

har sagt, at han skal have 43.000 kr. for gården for at betale enhver sit. Han skylder Dybro 

Jørgensen 5.000 kr. 

 

Onsdag den 2. november 1932. 

Gråvejr. Regn om aftenen 

Holger og Johannes tog kålrabi op og kørte sammen. I middags tog jeg med Marius Gaarden til 

Hjørring. Jeg var oppe ved Marie og Anna. Betalt 1,50 kr. for bladet fra Horne Højskole. Jeg var 

også oppe hos søster Tine. Johannes havde foræret hende et par fine grønlandske morgensko. 

Hos boghandler Mogensen modtog jeg ”Hjørring Amt” af Daniel Bruun, 2,75 kr. 

Talt med Ole Vase om Margrethe Kristiansen. 

Kl. 3. var jeg til bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket. Jeg afleverede 1 bog og modtog 3 andre. 

Talt med lærer Lund. Efter mødet var jeg oppe hos Marie og Anna og spiste mellemmad. Jeg fik en 

krukke sild med hjem, som Anna har syltet. 

Kl. 8 var jeg til møde i Centralbibliotekets foredragssal, hvor magister Luplau-Jensen fortalte en hel 

del om stjernerne. Adgangskort 0,75 kr., Pjece 0,10 kr. Uddeler Nielsen var kørende derop med 

Holger og hans karle. Magisteren fortalte en hel del om stjernerne og viste lysbilleder. Det var 

meningen, at vi skulle have kigget stjerner i hans kikkert, men vejret var ikke dertil, han lod så 

kikkerten blive i Hjørring, og så skulle Thomasen invitere tilhørerne til at se i kikkerten en gang, 

når vejret egnede sig dertil. Jeg kom med Nielsen hjem. 

En karl fra Uggerby med Oluf Im. Pedersens flyttebevis. Frk. Nielsen, søndre skole var her med 

noget til basaren. Hans Nielsen, Vandkær var her at betale skat. 

 

Torsdag den 3. november 

Gråvejr. Regn i aften. 

Johannes kørte mælk. Holger og Johannes tog kålrabi op. Jeg øste vandet af møddingen. Vasket 

klæder. 

Jens Elias Kristiansen var her i formiddags og talte med mig om striden om deres pige. 

En karl var her og fik et flyttebevis til Ugilt. Kristen Lønsmann kom her i formiddags. 

 

Fredag den 4. november. 

Mildt vejr. Lidt fugtigt. 

Holger og Johannes tog kålrabi op og kørte sammen. Kristen begyndte at male i Holgers kammer. 

I eftermiddags var jeg og Peter Kristensen oppe hos Theodor Pedersen og foretog udpantning 

(forgæves). Jeg var hos Jens Thomsen, Ejnar Pedersen og Martin Bidstrup. Jeg var i 

brugsforeningen og købte et sølvbryllupstelegram og sad og talte lidt med Nielsen. Jeg betalte min 

skyld til dato, 37.62 kr. 

 

Lørdag den 5. november. 

Blæst. Vind i nord. 

Holger og Johannes tog kålrabi op i formiddags. I eftermiddag kørte de kålrabi sammen. Niels 

Jensen havde de to store heste i formiddags at køre kålrabi sammen med. I går eftermiddag havde 

han norskeren at køre blade sammen med. Den røde var halt i eftermiddag. I formiddags kørte jeg 
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op til Jens Thøgersen med en sæk sengetøj til Julius, som Marius Gaarden skulle sende som 

fragtgods -  derfra kørte jeg til Degnbøl Mølle med en sæk hvede til mel, det var først blevet renset 

I aftes var Ingeborg oppe i brugsforeningen til møde i anledning af basaren den 17. ds. Hun tog med 

Marius Gaarden fra Jens Thøgersens derop, og uddeleren kørte hende hjem. 

Kristen Holtegaard fortalte, at hans søn nok ville have givet Niels Grøntved 40.000 kr. for gården, 

men Niels kunne ikke sælge gården, da han ikke kunne tilfredsstille sine kreditorer, medmindre han 

fik 43.000 kr. for den. Niels vil prøve at gøre akkord i henhold til loven derom, og Jens Libak fra 

Tårs har i den anledning været der. 

 

Søndag den 6. november 1932. 

Meget smukt. 

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke på grund af at pastor Thaarup har været ovre på Sjælland til sin 

søns bryllup den 3. november. 

Johannes var i byen. Marie var oppe til Hans Nielsen i eftermiddag. Inga var med hende herned, 

hun havde sin broders soldaterbog med herned. Erna var her i eftermiddag og i aften. 

 

Mandag den 7. november. 

Mildt vejr. Vind i sydvest. 

Johannes kørte mælk. Tog kålrabi op og kørte hjem. Vi slagtede 3 gæs og 3 ænder og plukkede og 

nubrede dem. Kristen Lønsmann, Ingeborg, Marie og jeg plukkede dem. I middags tog Kristen 

Lønsmann med Marius Gaarden til Hjørring. 

Telefon: Kristian Lassen, Sdr. Gøggaard. Han havde fået en karl 1. november, der var 25 år, han var 

imidlertid rejst sin vej, hvilket Kr. Lassen følte sig brøstholden ved og ville vide, hvad han kunne 

gøre i den anledning. Jeg bad han studere loven om medhjælper og husbond og så henvende sig til 

landbetjent Karré. 

 

Tirsdag den 8. november. 

Gråvejr. Tørvejr. 

Johannes kørte ajle på baarerne sønden for haven og kørte et læs blade hjem. Holger tog kålrabi op. 

I formiddags kørte jeg op til brugsforeningen med 3 gæs og 3 ænder, jeg fik en sæk 100 punds 

flormel med hjem I eftermiddag tog jeg kålrabi op. 

Aksel Mortensen var her og fik et flyttebevis til sin broder Jakob, der er flyttet til Eltang sogn. 

I aften var Holger og Marie oppe i Brugsen i anledning af basaren. 

 

Onsdag den 9. november. 

Mildt vejr. 

Tog resten af kålrabierne op. Kørt kålrabi hjem og lagt i gården. 

Jens Mortensen var her og betalte brandkassepræmie. Marie var cyklende til Hjørring i eftermiddag. 

 

Torsdag den 10. november. 

Mildt, stille vejr. 

Kørt resten af kålrabierne og kålrabitoppene hjem. Kørt gulerødderne sammen og toppene hjem. 

Johannes pløjede i Østermarken. Holger kørte op til Degnbøl med Ottos kurvestol og hentede 

hvedemelet i møllen. Rullet tøj. 

I eftermiddag var jeg ude at indkassere skatter m.m. hos Anton Jensen, Marius Jørgensen, Johan 

Henriksen, Kristian Henriksen, Gram Schjoldager. Købt en kardus skrå. 

Ingeborg var henne til Martin Thøgersen og Niels Grøntved med lodsedler. Marie og Sofus´ 

Valborg var ovre i Aagaard at sælge lodsedler. Jeg tog sedler for 1 kr. 
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I aften var Holger og Johannes oppe til skomagerens til møde. 

I dag holder Laurine Mikkelsen og hendes mand, Hjørring, sølvbryllup. 

 

Fredag den 11. november 1932. 

Smukt vejr. Nattefrost. 

Johannes kørte mælk. Pløjet på rodfrugtmarken i eftermiddag. Kastet jord på gulerodkulen og 

kålrabikulen østen til. 

Ejnar Jespersen var her og reparerede pigekammerdøren, han modtog 2,50 kr. og betalte 

brandforsikringspræmie. Bro-maren betalte kommuneskat. En sygekasseagent var her. 

 

Lørdag den 12. november. 

Smukt vejr. Nattefrost. 

Johannes pløjede på rodfrugtmarken. Holger og jeg kastede jord på rodfrugtkulerne. 

Kristian Thøgersen og Martin Andersen, Kabbeltved, var her at betale kommuneskat. Martin 

Andersens søn, Johannes, der flyttede til Lilholt den 1. november, er flyttet derfra og hjem grundet 

på at han er syg af mavekatar. Anton Jensen betalte sin mergelrente 4,23 kr. + 50 øre. Han var ude 

at køre med kød. Der var et par mand her og spurgte om vej op til Jens Olesen i Uslev, den ene hed 

Back. 

Posten fortalte, at Th. Steffensen i aftes havde været henne hos Kornbeck (at spille kort) sammen 

med Martin Sørensen Grøntved. Pludselig følte Steffensen sig ilde tilpas og blev hjulpet hen i 

chaiselongen, han var blevet ramt af apopleksi. De fik han hjulpet ud i Kornbecks bil, og han kørte 

ham hjem. Da de hjalp ham i bilen, kunne han støtte på benene, men da de kom til hans hjem, måtte 

de bære ham ind. Lægen blev hentet, og han erklærede, at han var blevet ramt af apopleksi og 

hjerneblødning, og hvis han kom over det, blev han næppe klar i hovedet mere. I dag kunne han dog 

tale. 

I går blev ungkarl Kristen Dahl, Bjergby og Kristian Isbaks datter, Esther viet i Mygdal kirke. 

 

Søndag den 13. november.  

Mildt vejr. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Holger var oppe i Skovsgaard i eftermiddag. 

Marie var i Bjergby i eftermiddag. Knud Ørnbøl var her i eftermiddag og i aften. Han er forlovet 

med en datter af Rudolf Daugaard, hun tjente i Ørnbøl sidste år. Otto var hjemme i eftermiddag og i 

aften. En karl fra Vellingshøj var her og fik et flyttebevis. 

Radio: Hørte gudstjenesten i Roskilde Domkirke ved domprovst Skovgaard Pedersen. 

Eftermiddagsgudstjeneste i slotskirken ved pastor H. R. Høgsbro, Sønderborg. Politisk foredrag af 

folketingsmand, cand. jur. J. Christmas-Møller. 

En sort ko fødte en sort kviekalv. 

 

Mandag den 14. november. 

Gråvejr. Vind i syd. Tørt. 

Johannes pløjede på rodfrugtmarken. Jeg kastede jord på kålrabikulerne.  

I formiddags var Holger oppe i missionshuset at hjælpe til med at pynte, og i eftermiddag var Marie 

deroppe. 

Radio: Hørt Th. Madsen-Mygdal tale om politik. 

 

Tirsdag den 15. november. 

Mildt vejr. 

Johannes kørte mælk, pløjet resten af dagen. Kastet jord på kålrabierne. 
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Johan Henriksen hentede 2 grise. 

I eftermiddag var jeg oppe i Bjergby til kontordag i sparekassen. Harald Sørensen var der også. Jeg 

satte 50 kr. ind på Ottos sparekassebog. Jeg fik kørende med Kristen Toft til Bjergby og med 

Tverstedbilen hjem. 

Ejnar Steffensen var her at betale skat. 

I dag holdt Thomas Madsen og hustru sølvbryllup. 

 

Onsdag den 16. november 1932. 

Frost. Stille vejr. 

Holger og Johannes kastede jord på kålrabierne. I eftermiddag pløjede Johannes. 

Martinus Mikkelsen og han kone var her i eftermiddag, de havde været i forsamlingshuset at 

stemme. 

I dag afholdtes folketingsvalg over hele landet. Først på aftenen gik jeg op til forsamlingshuset 

tilligemed Ingeborg og afgav vor stemme. Holger havde været deroppe i middags. Fra valgstedet 

gik vi til Mygdal kirke, hvor der var gudstjeneste kl. 7½ ved pastor Jensen fra Vejby. Der var mødt 

ret mange folk, og pastor Jensen holdt en god prædiken ud fra Jesu ord: ”Mig er given al magt i 

himlen og på jorden, gå derfor hen ud” osv. Han omtalte til sidst missionsarbejdet i Santalistan, 

hvor han har virket i nogle år som missionær. Efter prædiken blev der ofret på alteret. Jeg gav 1 kr. 

Der indkom 60 kr. Holger og Marie var også i kirken i aften Jeg lånte Peter Degnbøl 1 kr. Vi var 

inde i Degnbøl før gudstjenesten. 

I går havde Holger Gru bryllup i Sæsing, Tårs. 

 

Torsdag den 17. november. 

Vind i syd. Mildt vejr. 

Johannes pløjede på rugstubmarken. I formiddags kastede jeg jord på kålrabikulen. 

1 fisker fra Hirtshals var her. Købt 11 torsk for 50 øre. Slagter Yde Jensen fra Hjørring var her. 

I eftermiddag og aften afholdtes basar i missionshus, samt nogle sager, kager og et hjul til 

lodtrækning, som Holger har lavet. Da vi kom derop, gik jeg en tur hen til Kristen Lyngsigs og sad 

og talte med Mine, de betalte kommuneskat for juli kvartal.  

Der var mødt mange kvinder og børn i missionshuset. Et kvarter før fem kørte Nielsen mig og Ane 

hjem. Ingeborg fil 1,10 kr. af mig. 

 

Fredag den 18. november. 

Gråvejr. Mildt. 

Johannes pløjede på rugstubmarken. Jeg kastede jord på resten af kålrabikulen i marken. Holger tog 

sukkerroerne op. 

I aften var købmand Ejnar Pedersen, Retholt her og betalte resten af sin købmandsgæld 74,13 kr. + 

porto 80 øre. Hans chauffør, Thorvald Mortensen, har fået en skade på det ene ben ved en so, der er 

faldet ned på ham. 

Telefon: Tage Grønbeck. Søren P. Nielsen, Retholt (jeg bad ham minde købmand Ejnar Pedersen 

om at betale sin skyld, da der ellers blev gjort udlæg hos ham, det havde den virkning, at kom i 

aften og betalte). Kristine Mølgaard 

 

Lørdag den 19. november. 

Mildt vejr. 

Johannes kørte mælk. Pløjet på rugstubmarken. Toppet sukkerroerne af og kørt dem sammen. Kørt 

bladene hjem. Vi har kørt 180 læs kålrabi og runkelroer sammen. 
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Martinus Mikkelsen var her med sin søns selvangivelse og flyttebevis. Grønbecks sønnedatter var 

her med Edgars kommuneskat Alfred Jensens dreng var her med brandkontingent. 

 

Søndag den 20. november 1932. 

Mildt vejr. 

I formiddags cyklede Johannes og Marie ud til deres broder i Tårs sogn. Erna kom her i middags. 

Hørt pastor Fibiger og pastor Helge Hostrup i radioen. 

 

Mandag den 21. november. 

Mildt vejr. Lidt regn. 

Johannes pløjede baarer. Ejnar Pedersen, Kristian Krøgholt og Anton Villadsens søn var her at 

betale skatter. 

Kristian Krøgholt fik et lægdsbevis til sin karl. En Karl fra Hebbelstrup var her og blev indmeldt i 

lægdsrullen. 

 

Tirsdag den 22. november. 

Smukt. Blæst og regn i aften. 

Johannes pløjede baarer. Tærsket rug. Renset det og malet det til mel. 

I eftermiddag var jeg nede ved købmand Ejnar Jespersen i Retholt og tog mod en bøde på 2 kr. jeg 

var inde i brugsforeningen med en fortegnelse over dem, der havde løst jagtkort og sad og talte en 

stund med Nielsen. 

Hans Frederiksens kone var her i dag og tog med Marius Gaarden til Bjergby i aften. 

 

Onsdag den 23. november. 

Ustadigt vejr. Blæst og regnbyger, imellem smukt vejr. 

Johannes kørte mælk. Tærsket korn og malet grutning. Skåret hakkelse. Bagt brød. 

Den brogede ko, 3 s. p. østre side kælvet, en sort kalv. 

I middags kom lærer Rasmussen her, han var med Marius Gaarden. Han modtog 1544, 33 kr. og tog 

de gamle restancelister med. Der skal udbetales krisehjælp i eftermiddag fra 1-6 i forsamlingshuset. 

Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring i middags. I brugsforeningen afleverede jeg 12 årbøger, 

som Nielsen har lovet at sende ud til medlemmerne. Jeg havde en sæk kartofler med op til Marie og 

var oppe hos hende at drikke kaffe. Anna var ude i Aalborg hos øjenlægen, da hendes øjne har 

været dårligere i den sidste tid. Der er tale om, at Frida Nyborg skal flyttes til Odense som sekretær. 

Jeg gav Marie 7,88 kr., som hun lovede at betale på kæmnerkontoret for Ingrid Andersen. 

Jeg var oppe hos sagfører Breum og betalte 48,27 kr. for Ejnar Pedersen. Jeg modtog i gebyr 3,50 

kr. Frøkenen, der tog mod pengene, sagde, at der var en ny regning fra Hj. Birn til Ejnar Pedersen 

på trapperne. 

I varehuset købte jeg garn for 1,50 kr. Jeg købte 15 fed, men fik kun 7. 

Jeg var inde på politikontoret og afleverede 3 alimentationsresolutioner Jeg modtog 

telefongodtgørelse 7,67 kr. Lægdsmandsløn for 2. halvår 1932-33 29 kr. Modtog godtgørelse for 

strafporto 1 kr. Betalt 2 kr. for Ejnar Pedersen. Modtog en del flyttebeviser og 16 lægdsbeviser. Talt 

med fuldmægtig Nielsen om Kr. Mikkelsens flyttebevis. Talt med landpolitibetjent Karré. Mens jeg 

var på politikontoret kom et optog af 14 mælkehandlere med hesteforspand og musik i spidsen forbi 

ude på gaden. 

Jeg var henne på civildommerkontoret og talte med fuldmægtig Damgaard. Han betalte mig 3 kr. i 

udpantningsgebyr. Jeg sad og afskrev en del efter panteregisteret. Jeg var henne på 

Centralbiblioteket og afleverede 3 bøger og lånte 3 andre, deriblandt 1 reserveret. 

Bibliotekar Nielsen er syg af halsbetændelse. 
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Jens Elias Kristiansen var her at betale skatter. 

 

Torsdag den 24. november 1932. 

Gråt. Køligt. 

Johannes pløjede baaren. 

Kristen Jakobsen var her at betale kommune- og statsskat. Sofus´ kone Ane var herinde at 

telefonere til Marius Gaarden. Marie var i Bjergby. 

I aften var Holger og Johannes oppe i brugsen til karlemøde. En karl var her i aften og spurgte om 

vej til Nr. Bindslev. 

 

Fredag den 25. november. 

Johannes pløjede i Søndermarken. Holger oprensede bækken vesten til. 

Kristian Kristiansen var her og opkrævede hesteforsikringspræmie. 

I aften var Senius Kristiansen, Retholt, hans datter Kathrine, hendes forlovede og hans broder her 

og fik ægteskabspapirer ordnet. 

Modtog et hefte af Fortid og Nutid fra postmester C. Klitgaard. 

 

Lørdag den 26. november. 

Blæst og regn. 

Johannes pløjede i Søndermarken. 

I dag fødte soen 14 levende og 1 død gris. 

 

Søndag den 27. november. 

Johannes kørte mælk. I eftermiddag var han i byen. Otto kom hjem før middag – han var oppe i 

Vestergaard i eftermiddag. 

Uddeler Nielsen tilbød os pr. telefon kørende til Hjørring i aften til gudstjenesten i Sct. Kathrine 

kirke. Han skulle nok have været i missionshuset i aften og ledet mødet i stedet for Hans Knudsen, 

der havde skåret sit ene ben, da han var ved at slagte en kalv. Marie var så oppe hos skomageren og 

fik ham til at gå op til missionshuset i hans sted.  

Kl. 3 kom Nielsen så bilende herned og tog mig og Ingeborg med op til Brugsen, der var vi så til kl. 

halv fem, så kørte han til Hjørring med os samt Marie og alle deres børn. Vi overværede så 

gudstjenesten i Sct. Kathrine kirke, hvor vi hørte en god prædiken af provst Sevaldsen. Alle 

siddepladser i kirken var optaget. Efter gudstjenesten kørte Nielsen en tur ud i byen om ad 

Søndergade, Kongensgade, Parallelvej, Bispensgade og Østergade og derefter hjem til brugsen. Vi 

var der til kl. 10½ og spiste mellemmad og sad og talte sammen, så kørte Nielsen os hjem. 

Jens Aagesen fra Tagsighede var her i formiddags, han ville forhøre om Konnerup havde betalt 

kommuneskat for ham. 

 

Mandag den 28. november. 

Tørt vejr. 

Johannes pløjede i formiddags og kørte ajle i eftermiddags. 

I eftermiddag var jeg oppe ved Frederik Poulsens kone og hentede en bøde på 6 kr. Derefter var jeg 

nede ved købmand Ejner Pedersen, Retholt, og bagefter i brugsen. Nielsen fik nogle mærker fra 

rationeringen i krigsårene af mig, og jeg fik nogle tyske marksedler af ham. 

Ingeborg var nede hos Mariane Pedersen i Kabbeltved i eftermiddag. 

Jørgen Kornbeck var her at betale kommuneskat. 
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Tirsdag den 29. november 1932. 

Blæst. Vind i sydvest. 

Johannes pløjede. Tærsket 5 trave byg med maskinen. 

I aften kl. 7 er der møde i forsamlingshuset om andelspenge med lærer Fløe som taler. 

Holger var deroppe. 

 

Onsdag den 30. november. 

Blæst og lidt regn. 

Johannes pløjede på brakmarken. 

Den røde kvie 7.s.p.østre side fødte en rød tyr i morges. 

Erna var her i aften. 

 

Torsdag den 1. december. 

Blæst og lidt regn. 

Johannes kørte mælk. Han fik forsko lagt under den røde hoppe, det er første gang hun er blevet 

skoet. Han pløjede resten af dagen. 

Marinus Nielsen var her i eftermiddag og fortalte, at der sidste søndag aften er blevet stjålet en pung 

med mellem 15 og 20 kr. i fra ham, men han havde ingen mistænkt derfor. 

I aften var Marie til pigemøde i missionshuset. 

 

 

Fredag den 2. december. 

Blæst. Vind i syd. 

Johannes pløjede på baarerne østen for gården. 

Holger var oppe på brevsamlingsstedet og sendte en kasse med en græstue og brev til Julius. 

Martinus Mikkelsen var her i formiddags med sin søns soldaterbog og et nyt flyttebevis. 

Sidst på dagen var Julius Larsen, hans datter Marie, Hendes forlovede og hans fader og fik 

ægteskabspapirer ordnet. Julius betalte kommuneskat for Peter Nielsen, Træholt. 

Ingeborg var oppe til Kristian Mortensens i eftermiddag. Martin Sørensens søn, Ole, har fået et par 

fingre slemt læderet i en roerasper. 

 

Lørdag den 3. december. 

Ustadigt. Mildt. Vind i syd. 

Johannes blev færdig med at pløje baarerne østen for gården. 

I aften var Otto cyklende hjem. 

En karl fra Træholt var her for at indmeldes i lægdsrullen. 

 

Søndag den 4. december. 

Vind i syd. Ustadigt. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Ingeborg og jeg var i kirke og gik til alters. Der blev lyst til 

ægteskab for Julius Larsens datter, Marie 

Johannes og Marie var i byen i eftermiddag. 

Julius Larsen har købt Søndergaard i Sindal til sin svigersøn og datter. 

2 arbejdsløse tiggere var her. 

Sofus og Ane var herinde i aften. 
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Mandag den 5. december 1932. 

Frost sidst på dagen. 

Johannes kørte mælk. I eftermiddag var Holger og Johannes nede i engen og kørte fyld fra bækken. 

Marie var i Hjørring i eftermiddag. 

I aften var der møde i forsamlingshuset kl. 7½ ved pastor Thaarup. Jeg gik derop, der var mødt 

noget over en snes mennesker. Præsten talte om bønnen som indledning til udlægning af Fadervor. 

Der blev sunget nogle salmer og præsten sluttede med bøn. 

Bagefter fremlagde han en adresse fra nogle kvinder med protest mod frigivelse af straf for 

fosterdrab. De tilstedeværende kvinder underskrev. 

Andreas fortalte at Hans Ørnbøl, Mølle-Mine og Niels Jensens moder er døde. 

Hans Ørnbøl var enkemand. Han var broder til Søren Ørnbøl og boede i stedet  i Rishøj for nogle år 

siden. Da han solgte det, flytte han og hans kone, Niels Bastholms datter, hen i et hus på 

Vestermark, og da hun døde, flyttede han til sin søn, lærer N. Ørnbøl i Snevre. Foruden denne søn 

har han en søn, der var lærer i Vidstrup, som nu er lærer ude ved Viborg. Maleren Karl Ørnbøl er 

også hans søn. 

Jeg sad i sammen med Niels Ørnbøl i sognerådet i 1904 – 1906. Han var en ægte vendelbotype, 

jævn og pålidelig med et stænk af humor. 

Hans Ørnbøl var født 9. marts 1848. Hans afdøde hustru, Ane Kathrine Nielsen var født 12. marts 

1853. 

 

Tirsdag den 6. december. 

Frost først på dagen, senere regn og tøvejr. Vind i nordøst. 

I eftermiddag gik jeg op til Jens Thøgersen og fik Marius Gaarden til at tage vor akkumulator med 

op til Tage Madsen. Jeg fik de gamle restancelister hos Jens Thøgersen. Jeg gik så op til Degnbøl, 

og så fulgtes Peter og mig ad op til Jakob Madsen i Mygdal og foretog udpantning for et beløb til 

Jysk Andel. 

Bagefter var jeg oppe hos Gram Schjoldager og levrede ham 3 årbøger. En til ham selv og en til 

lærer Møll og en til Emanuel Thomsen, han betalte de to første med 6 kr. jeg købte en kardus skrå, 

65 øre. Peter Degnbøl fik også en årbog. 

I eftermiddag var der kvindemøde her. Mødte var Marie Nielsen, brugsen, Postens kone, Martin 

Pedersens kone og Sofus´ kone. 

I eftermiddag er der overskudsudbetaling på mejeriet i forsamlingshuset, og kl. 4 generalforsamling. 

Holger gik derop i aften. 

 

Onsdag den 7. december. 

Frost. Vind i nordøst. 

Kørt fyld fra bækken i engen 

Jakob Madsen var her i formiddag og betalte sin skyld til Jysk Andel, 45,35 kr. + 1 kr. i gebyr. 

I middags tog jeg og Ingeborg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var inde på amtstuen og betalte 

skatter, 65,14 kr.. Hos sagfører Breum betalte jeg 45,53 kr. for Jakob Madsen. Jeg var inde på 

politikontoret og betalte 2 bøder, 11 kr. og modtog nogle ark til lægdsrullen. 

Hos boghandler Betty Mogensen købte jeg A. Petersens lommebog, Hjemmets Julebog og 

almanakken ”Det nye år”, samt modtog nogle julekataloger. 

Jeg var henne på Centralbiblioteket og afleverede 3 bøger og lånte 2. Der blev holdt 

bogudvalgsmøde. Vi var først nede og drak kaffe, Jens Thise var sammen med os, han kom fra 

København, han havde en bog med, som han har skrevet i år. Købt en julestjerne 10 øre. Ingeborg 

fik 10 kr. af mig. 
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Jeg var oppe hos Maria før vi tog hjem. Missionssekretær Nyholm har sendt hende en prædikenbog, 

som han har udgivet. Vi tog med Marius Gaarden hjem kl. 6. Han fik 5 kr., hvoraf den ene var for at 

få vor akkumulator opladet hos Tage Madsen. 

Holger betalte mig 450 kr., hvoraf for kommuneskat for mig 123,60 kr. for juli kvartal, hans skat for 

samme kvartal 11,76 kr. Statsskat for mig 28,83 kr., for ham amtstueskat 63,14 kr. renter 100 kr., en 

årbog 3 kr. Tilbage blev så 119, 01 kr. som afgift til mig. 

 

Torsdag den 8. december 1932. 

Frost. Stille vejr. 

Kørt kålrabi formiddags. I eftermiddag kørt fyld i engen. 

I eftermiddag var Jens Kristensen, Lilholt, bilende her og betalte skatter. Kristian Sørensens kone, 

Riskær, var her at betale skat til Horne-Asdal kommune + 1 kr. til porto. Lærer Ch. Rasmussen var 

her sidst på dagen og modtog en del penge, vi foretog konference af skattelisterne. Han fik den 

gamle kommunerestanceliste med hjem. 

Værkfører Alfred Jensens søn var her og blev indmeldt i lægdsrullen og Kr. Kristiansens karl, Ejnar 

Nielsen var her med et flyttebevis og blev indmeldt i lægdsrullen. 

Kristen Jakobsen, Røde Mølle, var her og indsamlede bidrag til et minde på Mølle-Mines grav. Jeg 

gav 2 kr. Han fortalte, at Mine havde siddet inde ved Mølleren om aftenen sidste søndag og var så 

gået ud fra ham - han mente, at hun var gået i seng, men på andendagen fandt de hende død ude i 

tørvehuset. 

Kristian Pedersen fortalte forleden dag, at Hans Ørnbøl havde aldrig været syg, heller ikke før han 

døde, Han sad i sin stol og sov hen. 

Forleden begravedes Julius Nedergaards hustru, Inger Marie på Horne kirkegård. Den afdøde, der 

blev 78 år gammel, og hendes mand drev i mange år landejendom i Horne, men flyttede i sommer 

til Hirtshals til svigersønnen og datteren, cementstøber Henriksen og hustru (Fra Bindslev Avis). 

Inger Marie var datter af Peter Højer, Horne. 

 

Fredag den 9. december. 

Frost. Stille vejr. 

Johannes kørte mælk. Kørte kålrabi hjem. 

I formiddags var jeg oppe i Nordre Skole. Jeg betalte lærer Jensen hans andel af honorar for læsning 

ved kirkestævne, 6,25 kr.. han betalte Marie Larsens kommuneskat, jeg leverede ham en årbog, som 

han betalte, 3 kr. jeg flyede ham også frk. Nielsens årbog. Jeg var også henne ved Jens Kristiansen, 

Odden Mølle, med en årbog, som han betalte, og talte med ham om ægteskabsattesten til hans 

kommende svigersøn. Jeg var hos Ejnar Jespersen og i brugsen. Der blev fortalt der, at Konnerup, 

Holtegaard, går på jagt, trods det, at han ikke har løst jagttegn. 

I eftermiddag cyklede Holger til Hjørring, han fik Mads Kr. Pedersens alimentationsbidrag med. 

Mads Kristian var her at betale dette med 66,75 kr. + 75 øre. 

Johannes Pedersens karl fra Kabbeltved var her i aften at betale skat. Møller Niels Brogaard var her 

at betale skat. 

Telefon: Peter Thirup - han havde fået restancelisten, som jeg skulle have, med sig hjem. Han 

lovede at sende sin søn herned med dem i morgen. Han ville have at vide, hvordan det var gået til, 

at vor kommune havde overtaget et vejstykke af Tversted - Uggerby kommune - det er stykket over 

Karlsminde Mark, østen for Skeen Mølle. Han var stemt for at få vejenes numre forandret, således 

at de blev lettere overskuelige, og han hævdede, at vejen fra Myrbakken og ned til Mygdal by er 

opført på 2 numre. 
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Lørdag den 10. december 1932. 

Frost. Vinden drejede fra nordøst til syd. 

Holger og Johannes arbejdede i engen. 

Ejnar Jespersen var her i formiddags og satte et par ruder ind i bryggerset. 

Peter Thirups søn var her med restancelisten, han fik en årbog med hjem, som han betalte med 10 

kr. 

Rasmus Kristensen var her at betale kommuneskat. 

Afsendt 107,95 kr. til Søren Rimmen, Horne, samt brev til samme. Afsendt 5 kr. til DMS 

missionsselskab som betaling for Dansk Missionsblad for 1933. 

Peder Brogaard var her i aften og betalte skatter. Peder Brogaard fortalte, at Julius Larsen, Højtved, 

ikke havde betalt noget, da hans søn, Søren, købte ejendom i Vrejlev. Søren havde 4000 kr., som 

blev udbetalt. Resten af købesummen blev stående i ejendommen. Han sagde, at Julius købte dyrt - 

han mente, at de nok kunne have fået denne ejendom de 4000 kr. billigere, når de havde givet sig 

tid. 

Den ejendom, som Julius´ svigersøn og datter har købt i Bjørnbak, har Julius trukket sig tilbage fra 

og vil ikke kautionere for. Peder mente ikke, at Julius var dygtig til at administrere, han sagde, at 

Jane var bedre dertil. De havde overtaget ejendommen uden gæld, og så havde Jane desuden haft en 

sparekassebog på 13.000 kr. Julius er altid meget til at fremhæve sin dygtighed og er af den 

formening, at han forstår at ordne sagerne bedre end andre.  

 

Søndag den 11. december. 

Frost. Stille. 

Holger var i Hjørring i dag. Otto var hjemme i eftermiddag. Thorvald Nielsen var her i middags. 

 

Mandag den 12. december. 

Let frost. Vind i syd. 

Holger og Johannes arbejdede med at oprense grøfter i Søndermarken. Holger var kørende til 

Degnbøl Mølle med en sæk hvede til mel, han havde en gris med derop, som skulle til orne. 

Vasket klæder. 

Den sorte ko, 10 på søndre side, fødte en rød kviekalv sidste nat. Holger slagtede tyrekalven født 

30. november. 

Anton Villadsens søn fra Gøggaard var her at betale skat. Kristian Kristiansen var her i aften og 

betalte skat. Han sagde, at Julius Larsen har givet 28.800 kr. for det sted, han har købt til sin datter 

og svigersøn i Sindal, han synes, at det er alt for dyrt købt. Han fortalte, at Niels Jakobsen er 

bestyrer på Grimmeshave. Den mand, han købte gården af, har taget den igen, 

I dag blev Svend Kr. Jakobsens kone, Thomine, begravet på Mygdal kirkegård. 

Telefon: Kr. Kristiansen, Stenshede, Lene Knudsen, Ørnbøl, lærer Hansen, Horne - han spurgte, om 

vi brød os om at få hans søn, Rosager Hansen, der er præst ved Blågaard kirke i København, til at 

holde et møde i Mygdal kirke den 10. marts. Jeg sagde, at vi nok ville have en sådan gudstjeneste) 

 

Tirsdag den 13. december. 

Vind i sydøst. Mildt. 

Johannes kørte mælk. Han havde noget over en årgang ”Kristeligt Dagblad” med til Brugsen. 

Kørt 1 læs kålrabi hjem, kørt 1 læs blandsæd ind i laden. Holger hentede grisen oppe i Møllen, der 

var blevet bedækket. I eftermiddag rensede de i grøfterne. Vasket klæder. 

I formiddags var jeg oppe på mejeriet og udtog mælkeprøver, som jeg sendte til forsøgslaboratoriet. 

Jeg var inde i brugsen og købte julegaver til drengene (1 blæksuger, 1 brevpresser, 3,50 for hver, 1 

lommebog 1.35 kr.). Nielsen betalte mig 33 kr. for 11 årbøger og jeg betalte 10 kr. på min 



37 

 

kontrabog. Nielsen sagde, at Evald Kristensen er kaldet til præst i Elling. Da jeg gik hjem, mødte 

jeg Jørgen Holtegaard, der krævede og fik 5 kr. til sygeplejeforeningen. 

Jeg modtog en pakke bøger i dag fra Centralbiblioteket, det var Evald Tang Kristensens optegnelser 

om hans levned, de to første bind. 

To karle fra Træholt og Fattiggården var her og blev indmeldt i lægdsrullen. 

 

Onsdag den 14. december 1932. 

Vind i sydøst, lidt regn. 

Holger og Johannes oprensede grøfter i formiddags. Malet grutning. 

I eftermiddag var Johannes cyklende til Hjørring. 

I eftermiddag havde jeg besøg af en agent fra Dansk Politistat, der var ude at skaffe oplysninger til 

det værk, som skal udgives, ”Dansk Politistat”. Han fik en del oplysninger af mig til brug derfor og 

ville have mig til at bestille værket, der skulle udgives i 2 bind og koste mellem 80 og 88 kr., 

eftersom man ville have det på afbetaling eller ej. Jeg ville ikke bestille det, trods det at han viste 

mig, at de fleste sognefogeder i nabosognene havde bestilt det. 

Jens Nørgaard, Karlsminde var her at betale kommuneskatter for sin moder og nogle karle. 

Mygdal Andelsmejeri afholdt ordinær generalforsamling. Formanden, gdr. Laurids Pedersen 

aflagde beretning om mejeriets drift i det forløbne år, hvorefter kassereren, Martin Sørensen oplæste 

regnskabet, der balancerede med 442.561 kr. Efter en del forhandling godkendtes regnskabet 

enstemmigt. Gennemsnitsprisen pr. kg. smør har været 186 øre og mælkeforbruget pr. kg. smør 

23,7 kg. 

Af bestyrelsen afgik efter tur Lars Jensen, Klodske, Marinus Jensen, Rentekammer, Karl Jensen, 

Hebbelstrup, Kristian Krogholt og Alfred Jensen, teglværket. Nyvalgt blev Kristen Jakobsen, 

Rødemøllegaard, Jens Kristensen, Lilholt, Kristian Larsen, Sdr. Gøggaard, Kristian Sørensen, 

Riskær samt Edvard Jespersen. Til kasserer genvalgtes Martin Sørensen, Grøntved, og ligeledes 

genvalgtes den efter tur afgående revisor, Søren J. Sørensen, Houen. 

Sluttelig behandledes en skrivelse fra L.S., der var tilstillet bestyrelsen, og som denne havde lovet at 

forelægge generalforsamlingen. Efter en kort, men livlig forhandling vedtoges det skriftlig med 45 

stemmer mod 11 at slutte sig L.S.´s valutakrav. 

 

Torsdag den 15. december. 

Gråvejr. Vind i sydøst. 

I morges kom Hans Hansen Løth her og slagtede julegrisen. Det tog han 2,50 kr. for. Holger og 

Johannes rensede grøfter på. Skåret hakkelse. Malet grutning. Jeg rensede kloakken uden for 

bryggerset. 

Edvard Grønbeck var her i formiddags og betalte 100 kr. i skat for sin fader. 

Købmand Ejnar Pedersens chauffør var her og betalte 30 kr. af sin skyld til forskellige kreditorer. 

Radio: Landsbyen forbereder sig til julen. Af redaktør Jens Frederik Lawaetz. Dansk kirke i Paris. 

Af sognepræst Gustav Arnberg, Herlufmagle. 

I aften var Marie oppe til Kristian Mortensen at hjælpe til med at klippe til juletræet i 

missionshuset. Erna var hernede i aften. 

I går fik den røde ko, 7 s.p.vestre side en rød kviekalv. 

 

Fredag den 16. december. 

Gråvejr. Blæst, vind i sydvest. 

Tærsket 5 trave byg og lidt rug. 

Flæskesiderne ag grisen vejede 240 pund. Vi sendte Kristian Lønsmann det meste af en fjerding 

samt noget til Maria og søster Ottine med Marius Gaarden. Det kostede 35 øre. 
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V.T. 12/12: Byrådsmødet i Hjørring i lørdags eftermiddag angående andragende fra borgmester 

Schmidt om tilladelse til at udtræde af rådet afholdtes for lukkede døre, men andragendet 

bevilgedes enstemmigt. Mandatnedlæggelsen skyldes bl.a. den omstændighed, at borgmesteren stod 

i skatterestance til kommunen for op mod 10.000 kr. Efter hvad der i dag meddeles fra personer, 

som, vi har grund til at tro, er velunderrettede, vil imidlertid i morgen alle hr. Schmidts økonomiske 

forpligtigelser af offentlig interesse, derunder også skatten, være indfriede. 

I aften var Kristen Toft bilende her kl. 7 med Jens Kristiansen, Odden Mølle, hans datter Signe, 

hendes forlovede, enkemand Axel Sørensen, Sakstrup og hans broder, Harald Sørensen, Sakstrup. 

De fik ægteskabspapirer ordnet.  

Der skulle have været afholdt møde på mejeriet med de lodsejere, som har fået jord eksproprieret til 

den påtænkte Hjørring – Aalbækbane. Lodsejerne havde imidlertid meddelt kommissionen, at de 

ikke ville møde. Imidlertid kom amtmanden, politimesteren og Hjørring borgmester - de sendte så 

bud efter Jens Kristiansen, men der kunne jo intet udrettes, når de andre udeblev.  

 

Lørdag den 17. december 1932. 

Blæst. Lidt regn. 

Johannes kørte mælk. Kørt kålrabi ind, og nogle få tdr. ajle ud. Rullet tøj. 

Afsendt 100 kr. til kreditforeningen i Viborg. 

 

Søndag den 18. december. 

Tåge. Lidt regn. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger var i kirke. Johannes og Marie var i byen i dag. I aftes 

kom Otto hjem, han havde været i Hjørring og gjort juleindkøb. 

 

Mandag den 19. december. 

Klart vejr. Blæst, vind i sydvest. 

Vi tærskede 9 trave byg med maskine. Resten af byggen i laden. 

Kontrolassistenten kom her i formiddags. Han betalte sin kommuneskat. I eftermiddag gik jeg op til 

Odden og leverede N. Olesen en årbog og modtog 3 kr. for den. Jeg sad hos Niels Olesen og talte 

med ham om fredningen af hovedbygningen - han så efter i sit skøde og fandt, at den blev fredet i 

1918. Jeg var oppe i brugsforeningen og købte nogle småting. 

 

Tirsdag den 20. december. 

Mildt vejr. Vind i syd. 

I formiddags kørte Johannes ajle. I eftermiddag arbejdede han og Holger med at fælde træer i 

haven, de tre træer, der stod østerst ved gangen. 

I formiddags gik jeg op til skomageren i Jordemoderhuset med begge mine par støvler - jeg traf 

ingen hjemme og fik så Erik Laurids kone til at besørge dem. Jeg var den vej ad Murerhans og Jens 

Østergaard på hjemvejen. 

I dag havde Julius Larsens datter, Højtved, bryllup. Niels Grøntved var her i aften med 

mælkepenge. Holger betalte mergelpenge, 81,12 kr. 

Johan Henriksen var her i morges og telefonerede op til Jens Thøgersen. Han holdt hernede med 

svinebilen og kunne ikke komme videre, da han ikke havde mere benzin. 

Kontrolassistenten rejste herfra i formiddags. Holger kørte hans sager op til Ole Frederiksen, han 

hentede samtidig mel fra møllen. 

Johan Henriksens svoger hentede 4 grise i formiddags. 
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Onsdag den 21. december 1932. 

Mildt vejr. Vind i syd. 

Johannes kørte mælk og kørte ajle resten af dagen. Fældet de tre asketræer syd i haven. 

 

Torsdag den 22.december. 

Kørt 1 læs blandsæd ind. Skåret hakkelse. Arbejdet med træfældning i haven. Bagt brød. 

Først på dagen cyklede Johannes op til skomageren efter mine støvler -  han har forsålet de to små 

støvler, men intet gjort ved de andre. 

Kristian Krøgholt var her at betale skat. 

 

Fredag den 23. december. 

Mildt vejr. Vind i syd. 

Holger og Johannes arbejdede med træerne i haven. 

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Da jeg kom til Hjørring var jeg og lærer 

Rasmussen henne på Centralbiblioteket, hvor jeg betalte ham noget over 1200 kr. 

Jeg var oppe hos Marie og Anna med nogle æg og modtog en pakke. Jeg drak kaffe deroppe. 

Hos sagfører Breum betalte jeg 28 kr. for Ejnar Pedersen og på politikontoret 2 kr. for samme. 

Købte to kort på Vendsyssel Tidendes ekspedition, 4 kr. Købt en snor til flagstangen hos 

Schønning, 1 kr. 

Jeg var på posthuset og afsendte brev og årbøger til Johannes og Peter Grøntved, 50 øre. 

På biblioteket afleverede jeg et par bøger og lånte Illustreret Tidende for 1907. Bibliotekaren gav 

mig et par bøger. Jeg var til kaffeselskab med bibliotekaren og M. Winther. På Andelsbanken 

betalte jeg mergelrenter og afdrag, 81,12 kr. Jeg betalte skomageren 4 kr. for at forsåle mine støvler. 

Ingemann Gru betalte 43 øre i skat. 

Jeg fik vor akkumulator med hjem fra Jens Thøgersen, og så fik Marius Gaarden Tage Madsens 

akkumulator med tilbage. Vi har haft den siden 7. december. 

Anders Kabbeltved og J. Kornbeck var her at betale skatter, og Poul Mortensen, Vestergaard, var 

her og blev indmeldt i lægdsrullen. Han fik en årbog med til Marinus Vestergaard. 

Sofus var herinde i aften. Han fortalte efter kreditforeningens repræsentant, Nielsen, at den i dag 

havde været ude hos Niels Jakobsen i Grimshave og foretaget udlæg for kreditforeningsrenter. 

 

Lørdag den 24. december. 

Mildt vejr. Vind i syd. 

Kørt kålrabi ind. 

I middags kom Julius hjem, han havde rejst sidste nat med toget og kom så med Marius Gaarden 

herned. 

I aften havde vi juletræet tændt. Vi sang et par julesalmer, og Julius læste et stykke i den nye 

almanak om pastor Rønne. Der blev udvekslet gaver. Julius gav mig en nøddeknækker (der 

forestillede statsminister Stauning) og en kasse cigarer. Moder fik en  æbleskræller og Holger en 

pung af Julius. Jeg gav Julius en brevpresser (isbjørn) og Holger en lommebog. Holger gav os 

”Julestjernen”. Ingeborg gav Julius et par strømper, Johannes et par strømper, Holger et par vanter 

og Marie 2 platter. Marie gav Ingeborg en vase af keramik. Desuden blev der uddelt poser med 

æbler, appelsiner, figner, dadler og nødder. 

 

Søndag den 25. december. 

Mildt vejr. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Holger og Marie var i kirke. Der var mange folk i kirke. 

Erna og Otto kom her i formiddags. Holger og Erna var oppe til Hans Nielsens fra kirke.  
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Andreas var hernede i eftermiddag, han betalte 2 kr. for en karl, og så fik han 50 øre til Peter som 

udpantningsgebyr. 

 

Mandag den 26. december 1932. 

Mildt vejr. 

Johannes og Marie var i byen i dag. I eftermiddag og aften var Kristian Lyngsig her. I aften var jeg, 

Ingeborg og Julius inde til Sofus´. 

 

Tirsdag den 27. december. 

Vind i syd. Mildt. 

I eftermiddag var Marie oppe at hjælpe til med at pynte juletræet i missionshuset. Erna kom her i 

eftermiddag. I aften var der juletræ for unge i missionshuset. Holger, Erna, Johannes og Marie var 

deroppe. 

En karl fra Myrbakken blev indmeldt i lægdsrullen. 

Hans Frederiksens søn, Thomas, der blev gift i fjor, og som havde en fodermestersplads i Tårs, er 

rejst hjem, efter at hans kone har forladt ham og er rejst hjem til sine plejeforældre. Hans 

Frederiksens sønner Kristen og Kristian er også hjemme. 

 

Onsdag den 28. december. 

Gråvejr og lidt regn. 

I eftermiddag og aften var Johannes og Marie i byen. 

Martin Andersens søn, Johannes, var her at betale sin kommuneskat. 

Ingeborg modtog et brev fra en sømand i Aalborg - hun havde sendt ham noget uldtøj. 

 

Torsdag den 29. december. 

Blæst. Vind i sydvest. 

I eftermiddag var Julius og Holger cyklende ned til Otto i Nygaard i Sdr. Bindslev. 

Kristian Isbaks søn var her og blev indmeldt i lægdsrullen. 

Hans Kr. Larsen var her og bad om henstand med sin skat fra sidste år. Johannes Vestergaards kone 

var her at betale skat. 

Niels Grøntved var her i eftermiddag og fik en konvolut af mig, han havde en skrivelse fra Jens 

Libak Hansen, hvoraf det fremgik, at han var kommet i betragtning i henhold til loven om 

tvangsakkord. Den opgørelse, som Libak Hansen havde foretaget, viste at han skyldte følgende 

poster: 

1. Kreditforeningen i Viborg 24.160,03 kr. 

2. Janus Møller i Skagen    8.000,00 kr. 

3. Driftslån fra Staten    1.660,00 kr. 

4. Forfaldne renter    1.285,00 kr. 

5. Do skatter        172,44 kr. 

6. Løs gæld     6.416,00 kr. 

I alt   41.693,47 kr. 

 

Post 2, Janus Møller, har nedsat sit tilgodehavende med 3000 kr. til 5000 kr. Disse 3000 kr. er 

datteren Mines arvelod. Det, der så kommer i betragtning med hensyn til akkorden, bliver post 4 og 

6, i alt 8076 kr. Disse kreditorer får 20 % af deres tilgodehavende. 

Han kan så få et statslån til at betale sine kreditorer på 2780 kr., hvorfra drages 1457,44 kr. (renter 

og skatter) 
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Niels skylder Jens Grøntved Thøgersen godt 400 kr., som han ikke vil have ind under akkorden. 

Niels og Søren Højers arvinger har 7.500 kr. til gode i fh. Valdemar Raasigs ejendom i Tronsmark. 

Ejeren af denne ejendom vil også give akkord. I modsat fald forlader han ejendommen. Han er 

broder til Jens Kristensen, Lilholt. Niels har kun betalt det halve af renterne til kreditforeningen for 

juni termin, han havde fået brev fra sagfører E. Schmidt om at betale dem uopholdelig. Jeg sagde til 

Niels, at måtte sælge gården, så snart han har fået det ordnet med akkorden. 

Svend Aage, der sejler med en lille skude, er svært fornøjet med at være sømand. 

 

Fredag den 30. december 1932. 

Tørt vejr. Lidt frost, vind i sydvest. 

Andreas Degnbøl var her i eftermiddag og skar grisene - en gris lå død i stien. 

Thorvald Nielsen var her i eftermiddag. Martin Mogensen, Kobbersholt, var her i formiddag og fik 

en mødebefaling ombyttet. 

I eftermiddag var jeg henne hos N. Konnerup og Marinus Nielsen og fik mødebefalinger ombyttet. 

Marinus sagde, at han skylder den gamle møller 200 kr. Svend Kr. Jakobsen kommer der ofte og får 

sin middagsmad, men han betaler ikke derfor, han er kniben med pengene. Til hans kones 

begravelse mødte ikke andre af børnene end datteren, der bor i Ravheden og sønnen Vilhelm, der 

bor ude i Sønderskov. En søn bor ude ved Randers, han lånte engang 150 kr. af sin fader, og da han 

havde fået dem, ville han atter låne 150 kr. af ham, men så sendte mølleren ham 10 kr. Han havde 

skrevet til alle børnene og meddelt dem, at deres moder var død, men de havde ikke svaret derpå. 

Sidste nat strandede en russisk skonnert ned 10 mands besætning ved Uggerby, der var 

folkevandring derned i den anledning. 

Edvard Jespersen var her at betale skatter. 

Theodor Pedersen, Odden, var her med en lægdsrulleattest for sin søn. 

Julius var i Hjørring i eftermiddag, han tog med Marius Gaarden. 

Johannes´ forlovede var her i eftermiddag. 

Telefon: Martin Pedersen, Kabbeltved (han ankede over at vor karl, Johannes, var skyld i at hans 

søn Poul var kommet i vejgrøften i går med mælkevognen, derved at han kørte mellem Johan 

Henriksens bil og Kabbeltved mælkevogn, hvilket bevirkede, at Poul kørte i grøften, uden at der 

dog skete videre skade.) Martin forlangte, at Johannes skulle have en irettesættelse. 

I aften var uddeler Nielsen og Marie bilende herned. Sofus og Ane var også herinde. Otto var også 

en tur hjemme. Johannes og Marie var oppe i Bjergby i deres hjem i aften. 

Nielsen fortalte, at fhv. indremissionær Ole Jensen, V. Hassing, er blevet sindssyg. 

 

Lørdag den 31. december. 

Mildt vejr. Vind i sydøst. 

Nytårsaften forløb stille her, der var nogle unge mennesker, der rendte ude og skød med kanonslag 

eller lignende. Vi hørte i radio nogle af H.C. Andersens eventyr samt Ærbødigst´s årsrevy. Jeg læste 

H.C. Andersens sidste juleaften og vi sang en salme. 

Atter er år henrundet. Det har trods alt været et godt nådeår fra Herren for os. Det har ikke voldt 

store forandringer i livet her. Af vigtige ting vedrørende vort hjem, vil jeg nævne, at Karl den 12. 

juli blev gift med Kristine Pedersen fra Tjørring. Han havde hyre som styrmand til sidst i juni, siden 

har han ikke været ude at sejle. Holger er blevet forlovet med Hans Nielsens datter Erna. Livet her 

på gården har ellers gået sin vante, jævne gang. Først på sommeren var vi ovre på Sjælland at 

besøge vore børn, og senere var vi ude i Tjørring til Karls Bryllup og aflagde samtidig en visit i 

Assing hos Lars Meldgaards. 

1932 har ellers været et kritisk år for mange, især landmændene på grund af de stærkt dalende 

priser, men andre stænder kommer jo efterhånden til at føle trykket og den store arbejdsløshed 
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breder sig stærkt, og årets slutning tegner sig mørkt. Gud give, at det nye år måtte tegne sig mere 

lyst, så var det vel ingen skade til, at folk fik lært at være noget mere nøjsomme. 

 

1933 

 
Søndag den 1. januar 1933. 

Tøvejr. Blæst, vind i sydvest. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Julius var i kirke. Et barn blev døbt Jens Aage Valgaard. 

Indsamling til Bibelselskabet. Otto var hjemme, han var en tur oppe til Martin Sørensens og havde 

en årbog med til Martin Sørensen, som denne betalte med 3 kr. Erna var her i eftermiddag og i 

aften. 

Sidste nat var møgbøren blevet kørt hen vesten for plantagen. 

 

Mandag den 2. januar. 

Blæst. Vind i syd. Tøvejr. 

Johannes kørte mælk, kørt kålrabi hjem. 

Holger hentede en sæk kraftfoder i brugsen. 

I morges rejste Julius til Ørtofte, han tog med tverstedbilen i morges kl. 7.45. Jeg fulgtes med ham 

op til bilen i morges. Derfra gik jeg op til Tagsighede til Jens Aagesen og krævede ham for skat til 

Hjørring kommune. Derfra gik jeg hen til Anton Jensen og krævede ham for penge til teglværket. 

Albert Thomsen, Rom, har et barn, der er sygt af ”bornholmsk Syge” og bronkitis. De havde lægen 

hos barnet i går. Jeg mødte Laurids Dalsgaards kone. Hendes søn Gunnar er nede på en højskole i 

Sønderjylland i vinter. Stedets præst er højskoleforstander og handler med gårde. 

Den brogede ko s.p.ø. side fødte en tyr i aften. 

 

Tirsdag den 3. januar. 

Regn og blæst hele dagen. 

Holger slagtede kalven, der blev født i aftes. 

Johan Henriksen hentede en gris. Tærsket hvede. 

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen, Bjergby, til kontordag i sparekassen. Jeg tog med 

Marius Gaarden til Bjergby. Søren Træholt hjalp med kontordagen. Lærer Rasmussen kom derhen 

og modtog 500 kr. og fik kommunerestancelisten med hjem. Jeg havde en bog med til Bjergby fra 

Kristen Holtegaard, den blev ført á jour med hovedbogen. Kristian havde en fejl på 400 kr. 

foranlediget ved at han havde ført 400 kr. til indtægt to gange, den fejl havde revisorerne opdaget. 

Da vi var færdige, gik jeg op til Bjergby præstegård og sad og talte med pastor Thaarup -  jeg lånte 

Mygdal kirkebog fra 1840 og tog med hjem. Jeg tog med tverstedbilen ned til Mygdal 

brugsforening. 

Esther Nielsen og Sofus´ piger var her i eftermiddag. Albert Thomsen fik et flyttebevis. 

 

 

Onsdag den 4. januar. 

Mildt vejr. 

Johannes hentede nogle drænrør oppe ved teglværket. 

I eftermiddag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Da vi kom til Hjørring var jeg oppe ved 

Maria og Anna med et stykke kalvekød til dem og til Kristen - , de lovede at besørge det til Kristen. 

Jeg var også oppe ved søster Tine. 

I Mogensens boghandel købte jeg en skrivebog for 2,50 kr. og modtog en lille kalender som gave. 
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Kl. 3 var jeg til bogudvalgsmøde på biblioteket. Winther og Thomassen var mødt, medens Pedersen 

ikke kom. Jeg tilbageleverede Illustreret Tidende 1907 og 2 bøger af Evald Tang Kristensen og 

lånte en bog af ribebispen Gabriel Koch. Købt brystsukker 25 øre. 

I dag blev Aksel Sørensen, Sakstrup og Jens Kristiansens datter viet i Mygdal kirke. 

 

Torsdag den 5. januar 1933. 

Mildt vejr. 

Renset hvede. Møget under fårene. 

I eftermiddag var Andreas Degnbøl her, han lånte nøddeknækkeren ”Stauning” af mig. 

Holger var til karlemøde i aften, og Johannes var også i byen. 

 

Fredag den 6. januar. 

Mildt, stille vejr. 

Johannes kørte mælk. 

 

Lørdag den 7. januar. 

Mildt vejr. Lidt frost om aftenen. 

I aften fødte en so 9 grise. 

I eftermiddag var Holger ovre til Kristen Østergaards i Aagaard. 

Kristian Kjeldsens datter var her at betale skat. 

 

Søndag den 8. januar. 

Mildt vejr. Regn først på dagen. 

I eftermiddag var Peter og Kathrine fra Degnbøl her. Johannes var i byen. 

Kristian Isbaks søn var her og modtog for meget erlagt skat, 1,60 kr. En karl fra Hummelkrog var 

her og blev indmeldt i lægdsrullen. 

 

Mandag den 9. januar. 

Blæst. Vind i vest til nordvest. 

Tærsket resten af hveden, 6 – 7 trave. Skåret hakkelse. 

I eftermiddag var jeg ude hos den gamle møller, Kr. Jakobsen og fik nogle oplysninger til 

skifteretten. 

Den 6. januar døde Anders Peter Jensen (Skrædderholt) i Astrup, 81 år gammel. 

Den 4. januar døde Anna Knudsen Buhelt på Hjørring sygehus. Hun var ansat på Hjørring 

politikontor. Hun var datter af lærer R. Knudsen, Tversted. 

Pensioneret overbetjent Topp Pedersen døde i går, 70 år gammel. 

 

Tirsdag den 10. januar. 

Smukt vejr. Let frost. 

Johannes kørte mælk. Kørt nogle kålrabi hjem. Holger hentede en motor oppe i Degnbøl i 

eftermiddag. Soen var til orne oppe i Degnbøl Mølle. 

Kristen Lyngsigs datter Esther var her at betale kommuneskat. Johan Henriksen hentede en gris. 

Telefon: Kristine Mølgaard. Politikontoret (meddelte at der var mund- og klovsyge i Kr. Lassens 

besætning i Sdr. Gøggaard). Ane til Sofus´ var herinde og telefonerede til nr. 3 i Tversted, der var 

først blevet ringet derfra og bedt om en samtale med Ane af en pige, Alma, som havde tjent hende. 

I eftermiddag var der kvindemøde oppe i Kristiansminde. Ingeborg var ikke deroppe, da hun er syg 

- det er særlig ryggen, der er dårlig. 
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Onsdag den 11. januar 1933. 

Stille, smukt. Let frost. 

Vi tærskede det vestre gulv i stakladen, der bestod af blandsæd, bygrivelse og byg.. Vi brugte vores 

tærskemaskine og Peter Degnbøls benzinmotor. Peter Degnbøl lagde i tærskemaskinen, desuden 

havde vi Otto Nielsen og Sofus´ søn Gunnar til at hjælpe os. Det gik godt med arbejdet, der var lidt 

kvaler med at starte motoren. 

Jeg udstedte 7 passérsedler i dag, der blev hentet af Kristian Krøgholts karl, Ole Frederiksens søn, 

Niels Bahn Andersen, Niels Senius Andersen, Degnbøl Mark. Modtog 1,35 for 5 passérsedler.  

Julius Nielsen Nedergaard var her i formiddag og gav mig nogle oplysninger til skifteforvalteren. 

 

Torsdag den 12. januar. 

Stille vejr. Let frost. 

Gjort til side inde ved tærskemaskinen. Slagtet en tyrekalv. 

Anton Pedersen (m.fl.) var her efter passérsedler. Købmand E. Pedersens chauffør var her og betalte 

30 kr. fra købmanden. Jens Elias betalte kommuneskat. 

Brev til søster Ottine (det er Tines fødselsdag, hun fik et fotografi af Holger samt et amatørbillede 

af mig og Ingeborg). 

 

Fredag den 13. januar. 

Let Frost. Vind i syd. 

Kørt kålrabi ind. Holger var kørende op til brugsen med en halv kalvekrop og hentede sager. 

I eftermiddag cyklede Holger til Hjørring, og i aften var Johannes i Bjergby. 

Niels Plet var her i formiddag med en passerseddel. Marinus Vestergaard var her i eftermiddag, vi 

bestilte 400 hvidgran og 100 bjergfyr, og jeg betalte 50 øre til træplantningsforeningen. Marinus 

betalte årbogen, 3 kr. 

Holger havde 2 breve og 2 kr. med til politikontoret. 

 

Lørdag den 14. januar. 

Frost. Lidt gråt. 

Vi tærskede det næstvestre gulv i stakladen, der bestod af byg, rugrivelse og rug. Vi havde 3 

fremmede mænd til at hjælpe os, nemlig Johannes´ broder Thomas, der var med Johannes herned, 

Niels Jensen, Skarndal og N. Martinus Nielsen, Dalene. Martinus kom herned i morges tidlig for at 

betale skat til kommunen, jeg fik ham så til at hjælpe os, så han stak på brættet. 

Telefon: Laurits Pedersen, Dalsgaard (jeg bad ham meddele Martinus Mikkelsens kone, at han ikke 

kom hjem før aften, da han havde lovet at hjælpe os med tærskningen), uddeler Nielsen (han 

meddelte, at der kom gødning i morgen til Sindal station), lrs. Schmidt (der spurgte om de kunne 

sende en opkrævning til Kristen Holtegaards husholderske Maren Nielsen, der var kommet dertil fra 

Vidstrup, hun var ellers fra Uggerby), Sindal bank (oplysning om Martin Sørensen Grøntveds 

finansielle stilling ønskes), sagfører Breum (Niels Jensen skulle have været hos ham at betale nogle 

sten i dag, men jeg bad dem vente til mandag), Karl Grøntved (han er i Frederikshavn, men 

anmeldte sin ankomst i aften), Peter Degnbøl. 

I aften kl. 10 kom Karl Hjem. Han var kommet til Frederikshavn sidste mandag og havde virket der 

som agent for et forsikringsselskab. 

 

Søndag den 15. januar. 

Frost. Koldt, vind i syd. 

I eftermiddag var Holger oppe i Skovsgaard. Otto var hjemme i dag. 
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Mandag den 16. januar 1933. 

Frost. Lidt sne. Vind i sydøst. 

Gjort til side på kornloftet. Malet brødkorn og grutning. Vejet grise. 

Telefon fra politikontoret (det er ikke mund og klovsyge, der er i Sdr. Gøggaards besætning) 

Tirsdag den 17. januar. 

Det frøs hårdere i dag. Vinden drejede fra sydøst til øst. Blæst. 

Johan Henriksens chauffør hentede 2 grise. 

I eftermiddag tog Ingeborg med Marius Gaarden til Hjørring, hun ville derop i anledning af hendes 

søster, Marias, fødselsdag, hun fik 10 kr. med til Maria, og hun fik selv 10 kr. Marius fik 2 sække 

kartofler med til Maria. Jeg betalte ham 50 øre for fragten deraf. 

Karl rejste til Hjørring i formiddags for at forsøge at tegne forsikringer, han cyklede. 

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristen Holtegaard for at tale med hans husbestyrerinde om hendes 

skyld, som hun mente at kunne betale om en måned. Jeg sad og talte en stund med Kristen. Han 

sagde, at han havde 1000 kr. til gode hos Niels Grøntved, og både han og Jens Thøgersen havde 

erklæret sig villige til at gå med til en akkord, ved hvilken de får 20 % af det skyldige 

tilgodehavende. Niels´ svigersøn skal have 35 % af de 3000 kr., som han har i 2. prioritet, mens de 

øvrige af hans 5000 kr. bliver stående urørte. 

Der var et lille barn hos Kristen Holtegaard, dets moder er på sygehuset. Kristen lod til, at det var en 

flink pige, han havde fået til husbestyrerinde. 

I aftes og i morges blev der taget prøver af malkningen til kontrol. Assistenten var hos Martin 

Thøgersens, da Sofus´ datter gik derhen i morges med prøveglassene, faldt hun og spildte mælken, 

de skal så tage prøver på ny. 

Niels Senius Andersen var her og ville have en passerseddel, men jeg sagde, at det var unødvendigt. 

Modtog kommunerestancelisten fra lærer Rasmussen. Modtog et skatteskema. 

Fhv. møller i Mygdal, Knud Julius Kristiansen, døde den 13. januar, 80 år gammel. 

Pastor Jørgensen, Nordrup, døde sidste søndag. 

 

Onsdag den 18. januar. 

Frost. Vind i øst. Koldt. 

Johannes kørte mælk. Kørt tærskemaskinen ind i laden. Børstet kreaturerne. 

I aften kom Ingeborg fra Hjørring med Marius Gaarden kl. 7. Karl kom hjem i aften kl. 10½, han 

var i Hjørring sidste nat. Kristen Lønsmann modtager nu aldersrente, 30 kr. om måneden. Karl lader 

til at være godt fornøjet med agenturvirksomheden i Hjørring. Holger var cyklende op til 

brevsamlingsstedet med et brev til Karl. 

 

Torsdag den 19. januar. 

Frost. Still, lidt sne. 

Johannes kørte mælk. 

Karl cyklede til Hjørring efter middag. 

I eftermiddag var jeg oppe i Mejeribyen og indkasserede skatter. Jeg var inde på mejeriet. Storgaard 

ville til Hjørring til lægen med et dårligt øje. Hos Jens Peter Andersen, smed Kr. Kristensen, der 

kom jeg til kaffeselskab med Marinus Nielsen og Bro Maren. Marinus sagde, at lodsejerne, der 

havde solgt jord til Aalbæk (banen?) skulle til møde med koncessionshaverne næste torsdag. Jeg var 

hos Hans Jensen, der sad hans broder Albert, hos Peder Smed, Inger Anna Larsen og Marie Nielsen 

og til sidst i brugsforeningen, der sad jeg og talte noget med Nielsen. 

I aften var Holger, Johannes og Marie oppe i missionshuset til møde. 

 

Fredag den 20. januar. 
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Frost. Stille vejr. 

Peter Degnbøl var her i eftermiddag og ville prøve at sætte motoren i gang, men det kunne ikke 

lykkes for ham. Ejnar Jespersen var her i eftermiddag og satte nye knage i hjulet på vindmotoren. 

Karl var i Hjørring i eftermiddag og i aften. 

I dag blev Knud Møller begravet i Tversted. 

Telefon: Centralbiblioteket (Sofus har ikke hentet den bog ”Landboliv”, som han var reserveret til 

ham). 

 

Lørdag den 21. januar 1933. 

Frost. Stille vejr. 

I eftermiddag gik jeg op til Degnbøl og efterså vejfortegnelsen og valglisterne, som ligger til 

eftersyn der. På vejfortegnelsen foreslås der en del forandringer. Af nye veje, som ønskes optaget på 

vejregulativet, er der følgende:  

Nr. 18. Vejen fra nr. 2 lidt øst for Odden forbi mejeriet og til landevejen, 1265 meter. Optaget 13/11 

1923. 

Nr. 19. Vejen fra Bjergby præstegård til skolen og videre øst og syd på til Sakstrupvejen, 1700 

meter. Optaget 5/12 1917. 

Nr. 20. Vejen forbi Ørnbølgårdene og til Asdal sogneskel 1803 meter. Optaget 14/3 1931. 

Nr. 15. Vejen forbi Grøntved og Kabbeltved er 2595 meter. Vejstykket fra Mygdal kirke til Sindal 

sogneskel er fragået nr. 1 og lagt til bivej nr. 9. 

Bivej nr. 12 og 17 er indgået i nr. 11. 

Bivej nr. 16 indgået nr. 1. Foreslås nedlagt. 

Nr. 1, dog kun strækningen fra Landro matr. nr. 10b og til vejen støder mod nr. 10, 551 meter. 

Da bivej nr. 16 er tillagt nr. 1 således at retningen bliver lige modsat mod øst til nr. 10 formenes 

nævnte vejstykke at være uden betydning som offentlig vej. 

På hjemvejen var jeg inde i Stenshede og sad og talte med Kr. Kristiansen og Ottenius Larsen. Jeg 

leverede Kristian en årbog og modtog 3 kr. for den.  

Ottenius fortalte, at Kristian Olesen, forhen Odden Mølle, der med sin familie sidder til leje i 

Klæstrup skole, skal flytte derfra på grund af, at børnene er lusede. Mejeribestyrer Andersen, der er 

sognerådskasserer, har udtalt, at vor kommune nok skulle få lov til at tage både Kristian Olesen og 

Niels Jakobsen, Grimmeshave, hjem. De havde ikke glemt, at vi fik dem til at tage 2 familier hjem 

for nogle år siden (Aksel lang og Hans på Odden) Der siges, at Niels Jakobsen skal i Tage 

Grønbechs hus. 

Karl rejste til Hjørring i formiddag. 

I aften kl. 7 kom Karls hustru Kristine her, hun havde været med Marius Gaarden. Karl kom kl. 10. 

Kl. 10½ kom Sofus herind og fik telefoneret efter dyrlæge Kjellerup, da han havde en ko, der havde 

kælvet for et par timer siden. Holger fulgte med ham derind, og dyrlægen kom og satte livmoderen 

ind på koen, hun havde nemlig skudt den ud. 

 

Søndag den 22. januar. 

Hård frost. Stille vejr. 

I eftermiddag var Marie og Johannes i byen. Erna kom her i eftermiddag. 

 

Mandag den 23. januar. 

Hen på formiddagen gik jeg op til Anton Jensen, Vadet og krævede ham for skyld til teglværket. 

Derfra til købmand Gram Schjoldager og modtog kommuneskat. Jeg modtog Emanuel Thomsens 

årbog tilbage - han brød sig ikke om at modtage den. 
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Derfra gik jeg op til Johan Henriksen, og derfra op til pastor Thaarup og afleverede kirkebogen for 

Mygdal for 1814-1848. Pastor Thaarup holdt sengen, han var syg af bronkitis, sagde fruen. Jeg gik 

så ned til lærer Rasmussen, vi konfererede restancelisten med skattelisten og jeg betalte ham 540 kr. 

Han betalte mig 6 kr. i udpantningsgebyr. Mens jeg sad der kom Niels Bak, vi drak kaffe og sad 

talte noget sammen. Niels Bak sagde, at Søren Houen havde bestemt, at mejeribestyrer Storgaard 

skulle i sognerådet og være dettes kasserer og Peder Thirup vedblive som formand. 

Da jeg gik, spurgte jeg Rasmussen om, hvad han mente om vores sparekasse. Han mente, at det var 

uheldigt, at Kristian Pedersen var kasserer i mejeriet samtidig med at han var kasserer i sparekassen. 

Da jeg gik fra Bjergby skole var jeg inde hos købmand Ejnar Jensen og betalte 1 kr. for opladning 

af akkumulatoren engang i sommer. Jeg var inde ved Anton Pedersen på hjemvejen og talte med 

ham om grundskatter for 1031 – 1032. 

Martin Pedersen, Kabbeltved var her først på dagen og talte svinene. 

Karl cyklede til Hjørring hen på eftermiddagen. 

Telefon: Bibliotekar Nielsen  - han inviterede mig til at overvære et foredrag i morgen aften kl. 8 på 

hotel Du Nord. Der var 2 fribilletter til mig). Lærer N. P. Pedersen (han bad mig komme til Hjørring 

på torsdag til bestyrelsesmøde i Historisk Samfund kl. 3 hos postmester C. Klitgaard) Købmand 

Gram Schjoldager (han lovede mig at få bud til Anton Jensen om at betale sin skyld til sagfører 

Brunius). 

 

Tirsdag den 24. januar 1933. 

Frost. Vind i sydvest. Blæst. 

Flyttet halm i laden. I formiddags kom Thorvald Vestergaard og Peter Degnbøl her og arbejdede 

med motoren. De fik den også til at fungere, og vi tærskede en del rug, men så noget før middag 

blev det galt igen, den blev for varm, det var olie, der manglede, og en pakning var blevet ødelagt. 

Efter at vi havde spist til middag cyklede Thorvald til Hjørring for ar bjerge en ny pakning. I 

eftermiddag kørte Holger og Johannes noget af den nordre havrestak ind i laden. I eftermiddag var 

Martinus Mikkelsen og hans søn kørende her efter et læs halm. 

Malet grutning. 

I eftermiddag gik jeg ned til Nørholm til Tage Grønbechs bestyrerfolk for at afkræve dem 

kommuneskat til Stenderup kommune. Jeg var med Tage Grønbech hjemme og modtog statsskat for 

1931 – 1932 - han har lånt bogen ”Landboliv” af Kristen Møller på biblioteket., den var jo 

reserveret til Sofus Kristensen. Tage talte om banekommissionens fremgangsmåde ved 

forhandlingen om tilbagebetaling af de modtagne beløb for afgivelse af jord og ulemper. 

Kommissionen har akkorderet med lodsejerne fra Hjørring til Mygdal, og de får det ordnet på 

bedste beskub. 

Fra Tage Grønbech gik jeg ned til købmand Ejnar Pedersen og talte med ham om hans skyld. Mens 

jeg stod der, kom Peter Nielsen derind. Jeg betalte ham udpantningsgebyr 1,50 kr. Han betalte 

statsskat for 1931-1032.  

Fra købmanden gik jeg hen til Vilhelm Jensen, Barkholt og talte med ham om at betale skat for 

1931 – 1932. Der drak jeg kaffe.. 

På hjemvejen var jeg inde i brugsen og handlede lidt. 

Karl rejste til Hjørring i formiddags. 

I aften var Holger oppe i forsamlingshuset til et landbrugsmøde. Johannes og Marie var også i byen. 

 

Onsdag den 25. januar. 

Smukt, stille vejr. Mildt vejr, nærmest tø om eftermiddagen. 

Først på dagen kom Thorvald Vestergaard her og gav sig i lag med motoren; han lagde en ny 

pakning i den og efterså den grundigt. Vi begyndte så at tærske rug hen ved middagstid. Vi 
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tærskede resten af rugen i stakladen og den nordre havrestak, noget af den er kørt ind i laden. 

Martinus Mikkelsens søn Kristian var her og hjalp til ved tærskningen. 

Karl cyklede til Hjørring i eftermiddag. 

I aften kom lærer Jensen herned og sad her til langt ud på aftenen. Han spurgte mig, om der var 

nogen fare forbunden med at være garant for sparekassen i Bjergby, det var blevet fortalt, at 

Kristian Pedersen havde overdraget sin ejendom til sin hjemmeværende søn for at slippe for sine 

kautionsforpligtelser. Jeg havde intet hørt derom og mente ikke, at det passede, men lovede at få det 

undersøgt. Han sagde, at Niels Jakobsen, Grimmeshave, havde forhørt hos Tage Grønbech, om han 

kunne få bestyrerpladsen på hans gård. 

Otto var hjemme i aften. 

 

Torsdag den 26. januar 1933. 

Mildt vejr. Let nattefrost. 

Johannes kørte mælk. Kørt det aftærskede korn ind. Havren kom ind på svinehusloftet. 

Martinus Mikkelsen hentede 2 læs havrehalm her i dag. 

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg havde nogle pølser med til røgeren. Hos 

Hansen, Stokbrogade købte jeg garn for 1 kr. og hos Anton Jensen farve for 1, 25 kr. Købt 

hostepiller for 50 øre. 

Jeg var inde på politikontoret med 7 flyttebeviser. Hos Sagfører Breum. Jeg var henne på 

civildommerkontoret og lånte panteregisteret for Bjergby og gjorde nogle optegnelser efter samme. 

Deraf fremgik det, at min svigerfader Peter Kristensen overtog matr. nr. 3d af Krattet ved skøde af 

27. august 1866. Hartkorn 3 skp. ¾ album. Grundskyld 2,28 kr. Hans fader, Kr. Lønsmann overtog 

Krattet ved skøde af 5. april 1841. 

Kristian Pedersen overtog matr. Nr. 15b Bjergby ved fogedudlægsskøde 15. februar 1904. Skøde fra 

Søren Kristian Pedersen til Kristen Møller Pedersen, læst 2. november 1932.  

Gæld: 

Kreditforeningen, Viborg 15/4   1904 =  6.831,23 kr. 

         Samme  15/10 1917 =13.000,00 kr. 

Hjørring Sparekasse 18/4   1928 =  5.500,00 kr. 

Mergelselskabet 13/12 1929 =  2.409,75 kr. 

Pantebrev fra Kr. Møller Pedersen til Søren Kr. Pedersen og hustru Kirsten Marie Pedersen, f. 

Nielsen for bopælsret samt 150 kr. kontant årligt og forplejning med kost, brændsel, vask mm. 

eventuelt 350 kr. kontant årligt alt for livstid med oprykkende prioritet efter de 3 første poster. 

Jeg modtog restanceliste over amtstueskat på civildommerkontoret. 

Jeg var henne på Centralbiblioteket og afleverede to bøger og lånte en bog samt Vendsyssel 

Tidende for 1899. Jeg talte med vurderingsformand Niels Svendsen, han lovede at låne mig 

matrikelkontorets kort over Mygdal sogn. 

I dag har forretningsudvalget for Ålbækbanen møde i Mygdal forsamlingshus, hvor de forskellige 

lodsejere, der skulle afgive jord til banen, er tilsagt at møde. 

Karl var i Hjørring i eftermiddag og aften. 

 

Fredag den 27. januar. 

Smukt, stille vejr. 

Johannes kørte ajle ud i formiddags. Holger kørte op til Degnbøl i formiddags med motoren, han 

havde en sæk hvede med op til Degnbøl Mølle. 

I eftermiddag var Holger cyklende til Hjørring, han havde i går modtaget en skrivelse fra amtstuen 

med anmodning om at meddele dem, om hans formue var fremkommet ved arv eller gave. Karl og 

han fulgtes ad til Hjørring. 
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Kristen Jespersen var her og opkrævede sygekassebidrag, 14,16 kr. Holger 3,86 kr., Johannes 6,44 

kr., Marie 3,86 kr. 

Andreas Degnbøl var her og fik sit skatteskema udfyldt. Indtægten sat til 1081 kr. (100 – 400 – 581) 

Formuen 14.537 kr. (4537 – 10.000) 

Jeppe Bastholms pige var her og betalte kommune- og statsskat. 

Johan Olesen, der forhen boede i Bjørnsbølle, Astrup, døde den 25. januar i Rubjerg skole. 

25. januar døde Søren Chr. Nielsen, Bjergby, 70 år gammel. Han var ugift og tjente i mange år hos 

Ottenius Sørensen i Sakstrup og Nørmark. 

 

Lørdag den 28. januar 1933. 

Smukt vejr. Nattefrost. Mildt vejr midt på dagen. 

Arbejdet med kornet på lofterne i formiddags. I eftermiddag var Holger kørende til Nr. Bindslev 

efter nogle plader og lægter til mønningen af fæhuset. 

Johannes rejste til Hjørring i eftermiddag. 

I middags rejste Karl og Kristine herfra, de ville ned til Kristines søster i Mylund og være i nogle 

dage. Karl ville nok arbejde i Hjørring i eftermiddag og aften. I eftermiddag hentede Martinus 

Mikkelsen et læs halm, det fjerde læs. 

Ingeborg var ude i eftermiddag og fik tegnet navne på en adresse mod fosterdrab. Hun var til Martin 

Sørensens, Kristian Kristiansens og Laurids Jensens, Klodske Mark. 

I eftermiddag gik jeg op til Hans Jensens og hjalp ham med at udfylde hans skema på formue og 

indkomst. En plejesøn af Kristian Skarndal, Ejnar, der er gartner i New York-staten i Amerika, var 

der i besøg. Derfra gik jeg hen til Thomas Steffensens og modtog kommuneskat. Steffensen sad 

oppe i en stol og var helt livlig. Jens Kristiansen og frk. Vinther sad der. Jens Kristiansen sagde, at 

ved det møde, som afholdtes sidste torsdag i forsamlingshuset om banespørgsmålet, ville de, der var 

tilsagt at møde, ikke indgå på at betale noget tilbage. 

 

Søndag den 29. januar. 

Mildt stille vejr. 

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke. 

Otto var hjemme i dag. 

Radio: I formiddags hørte vi en prædiken af pastor Malmstrøm, og i eftermiddag af pastor Knud 

Hansen, Durup. 

 

Mandag den 30. januar. 

Stille vejr, tåge, lidt sne. 

Johannes kørte mælk og kørte kålrabi ind. Vasket klæder. 

Jeg udfyldte skatte skemaet i dag for både formue og indkomst. For indtægtens vedkommende 

havde Holger foretaget udregning. For formuens vedkommende kom det til at se således ud: 

 

2 heste over 2 år    600 kr. 

1 små heste     200 kr. 

17 kreaturer over 2 år  1700 kr. 

12 kreaturer under 2 år    480 kr. 

3 får     120 kr. 

3 søer     150 kr. 

8 svin over 4 mdr.    240 kr. 

12 ungsvin     150 kr.  3640 kr. 
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1 vindmotor     400 kr.   

1 tærskemaskine    300 kr. 

1 kværne       50 kr. 

2 arbejdsvogne    200 kr. 

Fjedervogne     150 kr. 

1 selvbinder     700 kr. 

1 slåmaskine     100 kr. 

1 såmaskine     100 kr. 

1 rensemaskine      50 kr. 

Plove, harver     100 kr. 

I øvrigt       50 kr.  2200 kr.  

 

Ejendomsskyld                   25.400 kr. 

I banker og sparekassen                     4.300 kr.                     35.500 kr. 

 

Prioritetsgæld, anden gæld 1000 kr.          4.578 kr. 

 

Nettoformue                        30.962 kr. 

 

Holger var oppe ved Peder Thirup med skemaerne. Peder gjorde opmærksom på, at jeg havde glemt 

renteindtægten, og huslejen, som jeg havde sat til 100 kr. mente han også var for lav. Min 

sognefoged- og lægdsmandsløn havde jeg sat til 300 kr. 

Telefon: Lærer Hansen, Horne (hans søn kan ikke holde møde den 10. marts). 

 

Tirsdag den 31. januar 1933. 

Frost, stille vejr. Lidt sne. 

Holger hentede kraftfoder i brugsen. Vaskede klæder. 

I eftermiddag var Ingeborg henne til Martin Thøgersens med protestadressen mod fosterdrab. 

Holger var til landbrugsmøde i forsamlingshuset i aften. 

 

Onsdag den 1. februar. 

Regn hele sagen. Vind i sydøst. 

 

Torsdag den 2. februar. 

Blæst, enkelte byger Vind i sydvest, klart vejr indimellem. 

Holger og Johannes fældede træer i plantagen. Jeg plukkede en andrik. Hentet mel fra møllen. 

I eftermiddag gik jeg op til Degnbøl Mølle og hørte efter, om melet var malet - det var det. Jeg gik 

derfra til Degnbøl, og fik Andreas til at ringe hjem derom. 

Jeg gik så op til Kristen Jespersen, Østergaard. Der sad jeg en stund og talte med ham og drak kaffe. 

Kristen betalte kommune- og statsskat for sønnen Thomas. Jeg betalte ham udpantningsgebyr, 2 kr. 

Kristen fulgte med mig hen til Anton Jensen, hvor vi prøvede at foretage udlæg for et beløb til 

teglværkernes salgskontor. Anton Jensen var ude at køre med kød. Derfra gik jeg op til Johan 

Henriksen og til Tagsighede og derfra hjem. 

Holger var oppe i forsamlingshuset i aften til landbrugskursus. Karls hustru Kristine kom her i 

aften, hun var med Marius Gaarden fra Hjørring. Karl vil så komme længere hen på. Hun havde 

kortet over Mygdal med fra Niels Svendsen. 

Anders Kabbeltved var her i formiddags og betalte kommuneskat. Han sad her et par timer. Han 

sagde, at Niels Jakobsen, Grimmeshave skyldte 5000 kr. i renter og skatter m.v. som går forud for 
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den øvrige skyld. Kreditforeningsgælden er 23.000 kr., derefter har en mejerist i Dybvad 10.000 kr., 

Anders og Anton Jakobsen har 1000 kr. til gode. Anders sagde, at Niels var slem til at lyve. Han 

fortalte, at Viggo Andersen, Hjørring, har en del penge til gode hos Niels Grøntved, som ikke er 

kommet med under akkorden. Han vil ikke gå med til akkord. 

Frederik Poulsen betalte kommuneskat, og Theodor Jakobsens karl var her og betalte amtstueskat. 

Tinus Jensen var her og ville betale amtstueskat, men jeg sagde til ham, at han kunne godt betale 

dem til posten, det ville han så. 

 

Fredag den 3. februar 1933. 

Smukt, klart vejr. Let frost.. Vind i nordvest. 

Johannes kørte mælk. Kørt kålrabi hjem. Rullet tøj. 

I dag holdtes tvangsauktion over Niels Jakobsens gård, Grimmeshave i Astrup. 

Martin Pedersen, Kabbeltved var her med en liste over kødordningen, som jeg underskrev. 

Købmand Ejnar Pedersens chauffør var her med et brev fra Købmand Ejnar Pedersen med indlagt 

30 kr. 

Karl rejste til Hjørring hen på eftermiddagen. 

 

Lørdag den 4. februar. 

Regn og sne først på dagen. Vind i sydvest. 

Arbejdet med brændesavning. 

I formiddags var Holger oppe ved Thomas P. Hansen, Højtved og købte 9 grise for 190 kr. I 

eftermiddag kom Thomas Peters søn kørende herned med dem. Senere kom Thomas Peters datter 

herned og betalte skatter for sine brødre og søstre og en søster og sin fader, amtstueskat. Anton 

Gjødegaards karl var her og betalte kommuneskat. Holger betalte sin egen og min kommuneskat for 

3. kvartal, desuden betalte han mig 100 kr. i afgift. 

Karl arbejdede med korttegning på kortet over Mygdal. 

Telefon: Andreas Degnbøl (han fortalte, at Kristian Poulsens kone Lovise døde i går, det var nok et 

apoplektisk tilfælde, der var årsag dertil), Hjørring Andelsslagteri (de ville have besked om Thomas 

P. Hansens orne, der er udstationeret af slagteriet, jeg henviste til Julius Steen). 

 

Søndag den 5. februar. 

Gråvejr. Regn først på dagen. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Bitsch, Horne. Jeg og Holger var i kirke. Der var kun 

få mennesker i kirke. Der blev lyst til ægteskab for et par folk fra Bjergby. 

Julius´ 43-årige fødselsdag. Johannes og Marie var i byen i eftermiddag. Vor gamle hyrde, Øjvind 

Sørensen var her i eftermiddag og aften. 

Telefon: Kathrine Degnbøl (børnene i Degnbøl er syge af kighoste). 

 

Mandag den 6. februar. 

Johannes kørte ajle hele dagen. 

I formiddags var Holger oppe hos Peders Thirup med et uddrag af kassebogen. Han havde forlangt 

at få kassebogen udleveret, fordi sognerådet har nedsat et regnskabsudvalg bestående af Peder 

Thirup, Kristian Grøn og lærer Rasmussen, som skal gennemgå de indkomne selvangivelser over 

indkomsten, og så forlanger de kassebogen for at se, hvordan de har nået den opgivne sum. 

Andreas var her i eftermiddag og skar 5 ornegrise. En af grisene er død i dag. Andreas klippede mit 

hår. Hans Frederiksens sønner, Kristian og Thomas var kørende herned efter et læs halm i 

eftermiddag. Niels Kristensen, Klodske, var ude om bidrag til en sten på Lovise Poulsens Grav. Jeg 

gav 3 kr. Marie var ude i Uggerby til møde i aften. 
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Tirsdag den 7. februar 1933.  

Frost. Vind i sydvest. Blæst. 

Johannes kørte mælk. Savet brænde. Malet Grutning og brødkorn. 

Kristian Svendsen hentede 3 grise her først på dagen. Sidst på dagen cyklede Karl og Kristine til 

Hjørring. Modtog brev fra politimesteren. Ingeborg modtog et kort fra Otto til hendes fødselsdag. 

Telefon: Andreas Degnbøl - han fortalte, at lærer Jensens datter Alma, der tjente oppe hos en 

købmand i V. Hjermitslev som husbestyrerinde, i morges er kommet ud for en stor ulykke. Hun 

havde sit værelse oppe på loftet, og da hun ville gå ned ad trappen, faldt hun ned ad denne på 

hovedet og slog sig meget slemt. Hun blev kørt på Hjørring Sygehus, og der blev sendt bud efter 

hendes forældre, der straks tog derop, hun henlå uden bevidsthed. Kr. Kristiansen (han meddelte, at 

festen, der skulle have været afholdt i morgen aften for frk. Nielsen, var blevet opsat indtil videre på 

grund af Alma Jensens ulykke). 

 

Onsdag den 8. februar. 

Mildt vejr. 

Arbejdet med brændehugning. Bagt brød. 

Ingeborgs 62-årige fødselsdag. Karl, Kristine, Holger og Erna forærede hende en kaffedug. Hun 

modtog en bog fra Maria og Anna. Brev fra Erna, Maria og Kjeldmine. 

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Kristen Lønsmann var med ham herned i 

middags. Da jeg kom til Hjørring var jeg inde på amtstuen og betalte skatter for 2 skatteydere. Jeg 

var henne på civildommerkontoret og betalte 1 kr. til bekendtgørelse om skatter og modtog nogle 

konvolutter. Hos sagfører Breum betalte jeg et beløb fra Købmand Ejnar Pedersen og modtog gebyr 

derfor, 7,50 kr. samt afleverede påkravet om Anton Jensen. Fra politiet afsendte jeg 91 kr. til Jens 

Iversen. Købt garn hos Hansen, Stokbrogade, 30 øre, 2 bøger af Johs. Gøtsche for 3,50 kr. Hos 

Schønning købte jeg en barberkniv for 1,25 kr. 

Kl. 3 var jeg til bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket. Winther kom noget sent. Efter at vi havde 

drukket kaffe, arbejdede vi til kl. 5 med at bestemme bogkøb. Jeg afleverede Vendsyssel Tidende 

for 1899, Knuth Beckers bog ”Det daglige brød”, Danmarks Præstehistorie og Johs. Gøtsche ”En 

vækkelseshistorie” og modtog 4 bind af Evald Tang Kristensens erindringer. Jeg tog med Marius 

Gaarden hjem kl. 6. 

I formiddags var købmand Ejnar Pedersens chauffør kørende her. Han betalte mig 37,17 kr. til 

sagfører Breum. Han trykkede en rude itu på nordre side af rolingen. Kristen Møller var med ham. 

I aften kom Erna og Johannes her. Sofus og Ane var også herinde. Erna blev her i nat, da det 

regnede stærkt på den tid, hun skulle hjem. Kristine Mølgaard var den her vej i eftermiddag, hun 

ville ned til Johannes Pedersens fødselsdag i Kabbeltved. 

 

Torsdag den 9. februar. 

Blæst. Vind i sydvest. 

I formiddags var Kristian Kok, Odden Mark, her og ville købe halm. Malerens dreng var her at 

betale skat for Rudolf. I eftermiddag var Karl i Hjørring. I aften var Marie til pigemøde oppe hos 

Posten. 

 

Fredag den 10. Februar. 

Frost. Smukt, klart vejr. 

Johannes arbejdede med brændehugning. Tømrer Ejnar Jespersen var her i dag og lagde en række 

plader på østre side af fæhuset oppe ved mønningen. 
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I eftermiddag rejste Karl og Kristine herfra til Hvidovre. Holger kørte dem ud til Sindal station i 

eftermiddag. Kristine tog så med toget til Frederikshavn kl. 5, medens Karl ville cykle derned. De 

ville så tage med damper fra Frederikshavn til København til natten. Jeg gav Karl 10 kr. til rejsen 

samt 2,55 kr., som han har købt varer for til os. 

I eftermiddag kl. 3 blev Kristians Poulsens kone Lovise begravet på Mygdal kirkegård. Jeg gik op 

til kirken. Kisten, der stod i ligkapellet, blev båret ind i kirken. Pastor Bitsch fra Horne var mødt og 

gjorde tjeneste. Han holdt en kort tale over ordet: ”Et menneskes liv er som græsset, der visner…” 

osv. Lærer Møll fungerede som kirkesanger og lærer Jensens søn, Jens, som organist. Ved graven 

overrakte Bertel Mølgaard familien en mindesten til graven (den har kostet 54 kr.). Han sagde noget 

om et ord i Davids Salmer og indbød følget til at komme til begravelseshjemmet og drikke en kop 

kaffe. Jeg gik hjem fra kirken. Jeg kom ifølge med skomagerens datter, Marie. Hun sagde, at der var 

nok sket et kraniebrud med lærer Jensens datter, Alma. Hun er meget urolig, og de er to om at våge 

hos hende hele tiden. Jensen og Johanne skiftes til at være hos hende. 

Kristian Knarborg, Fælled var her at betale amtstueskat. Modtog sessionsplakater. 

Modtog brev fra Julius, det var skrevet på maskine. Han sendte sin moder en bog af professor 

Hallesby til hendes fødselsdag. 

Telefon: En sagfører fra Frederikshavn (han spurgte, om Inger Anna Larsen, Hjemmebageriet, 

Marinus Jensen, Rentekammer, købmand Jens Thøgersen og købmand Gram Schjoldager var solide 

folk, det mente jeg nok) 

I Vendsyssel Tidende for 9. februar læses følgende: Lærerinde Frk. Nielsen, Mygdal Nordre Skole, 

blev på sin jubilæumsdag i går genstand for megen opmærksomhed. Skolebørnene overrakte hende 

en blomsterbuket og en smuk billedbibel, og fra forældrene i skolekredsen fik hun overrakt et 

guldur. Der indløb mange blomsterhilsener og lykønskninger. Desværre måtte festligheden, der 

skulle afholdes i aftes, aflyses, begrundet på den sørgelige hændelse i V. Hjermitslev, hvor en ung 

pige, datter af lærer Jensen og hustru, Mygdal, styrtede ned og kom så alvorligt til skade, at hun 

endnu henligger bevidstløs. 

 

Lørdag den 11. februar 1933. 

Frost. Smukt. Stille. 

Johannes kørte mælk og kørte kålrabi ind i formiddags. I eftermiddag kørte Holger og Johannes 

noget baarhø ind på kohusloftet og skar hakkelse. 

Kristen Jakobsen var her i aften og betalte kommune- og statsskatter. Gudmund Nielsen var her og 

ville have haft næringsbevis. Jeg mente, at han skulle have det på Herredskontoret. 

I middags rejste Kristen herfra til Hjørring. Han tog med Marius Gaarden. 

Thorvald Kramme var her og betalte sin faders og Laurids Henriksens amtstueskat. 

 

Søndag den 12. februar. 

Vind i vest. Blæst. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke kl. 9½ ved pastor Hofmann – Madsen, Ugilt. Jeg og Ingeborg var 

i kirke og gik til alters.. Der var 3 sæt altergæster. Jakob Jespersen fungerede som kirkesanger og 

Jens Jensen som organist. Lærer Møll gjorde tjeneste i Bjergby kirke som organist, da lærer Ørnbøl 

er syg. Der var ret mange folk i kirke, og pastor Hofmann - Madsen holdt en god prædiken. I aften 

var Holger oppe på Horne Højskole. Landssekretær Waage Beck holdt møde der. Holger var også i 

Mygdal kirke i formiddags. Johannes kørte til kirken med Ingeborg og Ane, og Gunnar hentede 

dem. 

I aften var Marie oppe i missionshuset, hvor frk. Nielsen fra Ålborg talte. 

I eftermiddag var Andreas Degnbøl her. 

 



54 

 

Mandag den 13. februar. 

Frost, vind i vest, koldt. 

Holger og Johannes arbejdede med brændehugning. 

I eftermiddag var der kvindemøde oppe hos posten. Ingeborg var deroppe, Gunnar kørte derop med 

hende og Ane.  

Hen på eftermiddagen gik jeg op til Jens Kristiansen i Odden Mølle. Der sad lærer Rasmussen fra 

Bjergby og mejeribestyrer Storgaard og reviderede sygekasseregnskabet. Jeg og Rasmussen gav os i 

lag med at konferere restance- og skattelisterne, og jeg udbetalte Rasmussen 909,84 kr.  

Storgaard spurgte mig om, hvor længe han var bundet som garant for Bjergby - Mygdal Sparekasse. 

Jeg svarede, at det var på livstid, det gjaldt. Han mente, at det var uforsvarligt, at Kristen Pedersen 

havde afhændet sin gård på en måde, så at han intet er værd som kautionist, og havde gjort det uden 

at tale med bestyrelsen derom, og det var også galt, at han var kasserer for mejeriet Houbak, 

samtidig med at han var kasserer for sparekassen. Jeg måtte give ham ret i denne betragtning. Vi 

talte en del om skatteligningen mm. Jeg drak kaffe, før jeg gik op til brugsen.  

Da jeg kom der, sad Ingeborg, Ane og frk. Nielsen der. Vi spiste mellemmad og sad og talte 

sammen til henad kl. 8. Ane tog med Marius Gaarden hjem. Nielsen kørte så op til Bjergby kirke 

med frk. Nielsen, Maria, Ingeborg og mig.  

Der blev begyndt på en missionsuge der i aften. Møderne er sat til kl. 8. I aften prædikede pastor 

Johs. Vejen fra Ingstrup. Der var mange folk i kirken, og pastor Vejen holdt en kort, men god 

prædiken over ordet: ”I er verdens lys, I er jordens salt…” osv. Pastor Thaarup var kirkesanger og 

Jens Jensen var organist.  

Efter gudstjenesten tog vi med Nielsen hjem. Vi mødte Tversted - bilen. Frk. Nielsen tog med 

denne til Hjørring. Vi sad så i brugsen til kl. 11½. Nielsen sluttede med andagt. Jeg fik en bog af 

ham, ”Hjemliv og trosliv” af Emil Stenvinkel. Han kørte os hjem. 

Ane var herinde i formiddag, hun betalte telefonpenge, 50 øre. I aften kl. 6½ holder Landbrugernes 

Sammenslutning generalforsamling i forsamlingshuset. 

 

Tirsdag den 14. februar 1933. 

Frost. Vind i nordvest, blæst. 

Tærsket 2 trave havre og hen ved 3 trave rug i eftermiddag. Malet grutning. 

I formiddags var Sofus´ dreng Emanuel herinde med nogle hvidkål. Ingeborg betalte han 1 kr. 

derfor. 

Lars Jakobsen, Hebbelstrup, var her at betale amtstueskat. Han fortalte, at hans søster Johanne er 

husbestyrerinde på en gård ude ved Thorshøj. Ejnar tjener i Træholt som forkarl. Kristian er 

hjemme hos sin fader i Grimmeshave, Niels Jakobsen får 120 kr. om måneden for at bestyre gården 

for den nye ejer.  

Magda var herinde med et brev fra frk. Nielsen, der var indlagt et par blade med salmer, som skulle 

have været sunget ved festen for hende den 8. februar. 

 

Onsdag den 15. februar. 

Vind fra nordvest til nordøst. Frost, koldt. 

Johannes kørte mælk i eftermiddag. Mælken blev først leveret i eftermiddag på grund af 

kedelrensning. 

I formiddag var Ejnar Jespersen her og satte ruder i pladerne på fæhuset, samt en rude i rolingen. 

Han satte et par nye hængsler på den vestre ladeport, og modtog betaling for arbejde, deriblandt 

knage til hjulet på vindmotoren (hver knag kostede 14 øre). 

Kristian Larsen, Sdr. Gøggaard var her i formiddag og betalte kommune- og statsskat. 

I eftermiddag cyklede Holger til Hjørring. 
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I aften var Johannes og Marie i Bjergby. 

Uddeler Nielsen sendte mig missionshusets regnskab for 1932 til revision. 

I aften var Sofus herinde og betalte kommuneskat, han sad her til kl. 11. 

Laurids Hansens datter, Martha, er blevet gift med Ludvigs søn, Johannes Jørgensen, fra Astrup, og 

de har overtaget hans hjem. Ludvigs kone er blevet noget aflægs. Laurids Hansens svoger Jørgen 

Thaagholt er til flyttet til Laurids´  

Tømrer John Tellefsens enke, Kathrine Marie, født Hansen, døde den 11. februar i Bindslev hos sin 

søn, Johannes Johnsen 79½ år gammel. Hun var en datter af Hans Peter Henriksen og Karen Marie, 

der boede på Klodske Mark, og hun var søster til Laurids Hansen, Astrup. Laurids Hansens broder, 

Andreas, er ansat ved banen og bor i Roskilde. 

Vejassistent Niels Michael Jensen, Frederikshavn, døde den 13. februar. Det er vist en broder til 

Jens Koks kone, Johanne. 

Den 14. februar døde Søren Kr. Sørensen, Skibsby. Han var søn af landpost Lars Chr. Sørensen, 

Uggerby, Han var gift 2 gange, 1. gang med Lars Møllers datter fra Højtved. 

 

Torsdag den 16. februar 1933. 

Hård frost. Smukt vejr. 

Kørt kålrabi ind i formiddags. I eftermiddag kørte de noget baarhø ind på fæhusloftet, og nogle 

kålrabi kørt hjem. 

1 bil fra Sindal hentede 3 grise i formiddags, de skulle til Dybvad slagteri, de var anmeldt til 

Klitten, Sindal.  

Tog grisene fra soen. 

 

I formiddag var jeg oppe på mejeriet og udtog mælkeprøver, som jeg sendte til forsøgslaboratoriet. 

Derfra gik jeg op til Rentekammer. Rudolf Nedergaard og en dreng gik på vejen og gennede med en 

so, som de ville op til Thomas Peter i Højtved med, men soen ville ikke den vej, og de måtte lade 

hende gå hjem igen. Jeg sagde til dem, at de måtte være forsigtige med hende på amtsvejen, da der 

let kunne ske noget ubehageligt ved at ture sådan med hende på offentlig vej.  

Jeg slog følge med Hans Hansen, Løth. Han skulle op til Thomas Peter i Højtved og tage skindet af 

en selvdød ko.  

Da jeg kom til Rentekammer, traf jeg manden og spurgte efter karlen Ejvind Kristensen, han sagde, 

at han var rejst først i denne måned. Han var kommet der midt i januar, han vidste ikke, hvor han 

var rejst hen, men han antog, at han var rejst op til sit hjem i Snevre.  

Da jeg gik hjem, var jeg inde i brugsen og købte en ost og en flaske blæk. Jeg var inde hos J. 

Kornbeck og modtog hans moders grundskyldsskat for 1932 – 1033.  

I eftermiddag var Alfred Pedersen, Dalsgaard og Emanuel Thomsen her og betalte deres 

amtstueskat. Andreas Degnbøl var her med en ny telefonbog for 1933. 

 

Fredag den 17. februar. 

Det har sneet en del sidste nat og det frøs en del i dag. Vind i øst. 

Skåret hakkelse, tærsket lidt rug. 

I eftermiddag var Kr. Kristiansen, Stenshede her og betalte amtstueskat. Jeg betalte han 1,71 kr. til 

Kristine Nielsens fest. Han havde tegnet mig for 3 kr., men de havde beregnet, at 43 øre af hver 

krone skulle gå til festen, resten til gaven (et guldur). Storgaard havde sagt, at Kristian Pedersen, 

Bjergby, havde kautioneret for 12.000 kr. for Søren Rams´ søn Sognerådet har forhøjet Michael 

Jensen, Ryets indkomst med 1000 kr. i år. 

I eftermiddag kl. 4 holdtes der generalfirsamling i brugsen oppe i forsamlingshuset, Holger var 

deroppe. 



56 

 

I aften var Holger, Johannes og Marie i Bjergby kirke. 

 

 

Lørdag den 18. februar 1933. 

Frost. Lidt sne. Smukt. 

I middags var jeg med Marius Gaarden i Hjørring.  

Der var generalforsamling i Hjørring Amts Andelssvineslagteri på Hotel du Nord kl. 1, og der var 

en mængde landboere kommet til byen i den anledning.  

Da jeg kom til byen var jeg først inde i Fælleslageret og afleverede det kort, som jeg havde lånt af 

Niels Svendsen. Derefter var jeg inde på politikontoret og modtog telefongodtgørelse, 11 kr. samt 

kørselsgodtgørelse som lægdsmand, 24,30 kr. Jeg var inde på amtstuen of betalte de skatter, som 

jeg havde modtaget til dato. Jeg modtog 59,88 kr. af Kristen Holtegaards husbestyrerinde, før jeg 

tog til Hjørring, dem var jeg inde hos sagfører W. Schmidt og betalte og modtog gebyr, 5,30 kr. Hos 

Hansen, Stokbrogade købte jeg garn for 2,30 kr. Hos boghandler B. Mogensen købte jeg et glas 

blæk, 50 øre. 

Jeg var henne ved generalforsamlingen, men der var så mange folk, at jeg ikke kunne komme ind i 

salen. Jeg stod lidt og hørte på dem, det var særligt Thrane, Teklaborg, og formanden, der deltog i 

diskussionen, men jeg blev ked af at høre derpå og gik hen til Maria og Anna og fik en kop kaffe og 

sad lidt og talte med dem.  

Maria havde fået brev fra Vilhelm, det lød ikke videre godt, han skrev, at hvis tiderne ikke blev 

bedre, så rejste han og flere nok derfra til foråret. Maria fortalte også, at lærer Jensens datter Alma i 

sin tale var som et lille barn, det havde personalet på sygehuset sagt. Lærer Knudsen, Serritslev, 

ligger på Brønderslev Sygehus, det er en mavesygdom, han leder af. Jeg var også oppe hos søster 

Ottine og talte lidt med hende. 

Jeg var inde på biblioteket og afleverede en bog og lånte 3 andre. Der talte jeg med lærer Lund, 

lærer Kristensen, Tornby og bibliotekar Nielsen.  

Da vi kørte til Hjørring, var Schultz, Bjergby, med, hun ville op til sin fader, der ligger syg til 

døden. Jeg havde akkumulatoren med op til Tage Madsen, og lånte en anden af ham.  

Jeg modtog kommuneskat af Peder Jakobsen. 

Telefon: Andreas Degnbøl (han fortalte, at broder Jens´ enke, Maria har overdraget sin ejendom i 

Torslev til sin søn, Kristian). 

 

Søndag den 19. februar. 

Lidt sne, frost. 

Erna og Otto kom her før middag. Johannes og Marie var i byen i eftermiddag. Johannes kørte 

mælk. 

Radio: Hørt pastor Neiiendam i Garnisionskirken og pastor Knud Hee Andersen i Slotskirken. Hørt 

G. Engberg fortælle om sine barndomserindringer. 

 

Mandag den 20. februar. 

Hård frost. I morges frøs det 10 grader. Stille vejr. 

Holger og Johannes arbejdede med at skove i Østermarken og plantagen. 

I formiddags var en karl fra Hebbelstrup her og betalte kommuneskat. I eftermiddag var Laurids 

Dalsgaard her og betalte skatter. 

Direktør Brandt, Diskontobanken, Hjørring er død på sygehuset i Hjørring 60 år gammel. 

Pens. Lærer Schultz, forhen lærer i Vidstrup, er død 78 år gammel. 

 

Tirsdag den 21. februar. 
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Snefog, frost. Vind i syd. 

Tærsket resten af rugen i laden, ca. 3 trave. 

I dag kørte de mælken til mejeriet i slæder. 

Onsdag den 22. februar 1933. 

Frost. Lidt sne. 

Johannes var ved vejen hele dagen og kaste sne. Holger kørte et par læs kålrabi hjem i formiddags -  

i eftermiddag var han kørende til brugsen efter kraftfoder og andre varer. 

Thomas Gru, Kristen Vandkær, Ole Frederiksen, Kristian Sørensens karl fra Riskær og Kristian 

Thøgersen var her at betale skatter. Kristen Vandkær fortalte, at Hans Hansen, Rams, havde 

overdraget sin gård til sin svigersøn for at blive fri for sine forpligtelser over for dem, som han 

kautionerer for, han har bl.a. kautioneret sammen med Kristen Vandkær. 

I går måtte bilerne indstille kørselen på grund af snevejret, men i dag var de atter ude. 

Herluf Brogaard var her at betale skat. 

Johannes og Marie var i Bjergby i aften. 

 

Torsdag den 23. februar. 

Sne hele dagen. 

Johannes og Gunnar kørte mælk i slæderne i formiddags. Der skulle have været holdt pigemøde her 

i aften, men det blev ikke til noget på grund af snevejret. 

 

Fredag den 24. februar 

Frost. Vind i øst. I dag sneede det ikke ret meget. 

Johannes og Gunnar kørte mælk i formiddags. Kørt nogle læs kålrabi ind. Jeg slagtede og plukkede 

en andrik. I eftermiddag var Johannes ude ved vejen og kaste  sne. 

Telefon: Andreas Degnbøl (han sagde, at sognerådet har bestemt sognerådsvalget til den 14. marts 

og prøvevalg den 3. marts). 

 

Lørdag den 25. februar. 

Frost. Lidt blæst hen på dagen. Vind i øst. 

Johannes var ude at kaste sne hele dagen. 

I formiddags var Otto Nielsen her og købte en lille hvidbroget ko af Holger for 90 kr. Hun skal 

kælve om få dage. Otto tog koen med sig hjem, han sagde, at hans svigermoder havde lovet ham 

penge til at betale den med. 

Aksel Mortensen var her at betale Martellus Nielsens amtstue- og kommuneskat.. 

I eftermiddag var jeg en tur oppe i Mejeribyen. Jeg var inde hos Kristen Holtegaards 

husbestyrerinde med en kvittering, hos  Bro Maren og mindet hende om at betale skat. Hos Ejnar 

Jespersen i samme ærinde, han lå syg af influenza. 

Inger Anna Larsen betalte sin broder Knuds amtstueskat. Jeg var inde hos Frederik Poulsen og 

modtog amtstueskat, han har været syg af influenza. Steffensen har fået et tilbagefald af sin 

sygdom, måske efterfulgt af influenza.  

Jeg var inde i brugsforeningen og modtog nogle skatter, som han havde modtaget. Der drak jeg 

chokolade. Ankjær Hansen, Højtved holdt der og fik telefoneret efter lægen til sin kone, der lå i 

barselsseng. Lægen kom bilende, mens jeg var der. 

Kristian Thøgersen fortalte, at Niels Horne Hejlesen, der for nogle år siden boede i Kærsgaards 

Mølle og var gift med Hans Vangens datter – søster til Kristian Kristiansen, Stenshedes hustru – 

efter at hun var død giftede han sig med en ung københavnerinde. Han måtte gå fra gården, og da 

han havde 2 sønner af sit første ægteskab, der var farmere ovre i Canada, rejste han og konen 

derover og tog ophold hos den ene af sønnerne, men så sidste år rejste sønnen og hans stedmoder 
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deres vej og lod Niels Horne ene tilbage, og da han ikke kunne klare sig, sendte regeringen ham i 

vinter tilbage til Danmark. 

 

Fastelavn søndag den 26. februar 1933. 

Stille. Let frost. 

I eftermiddag var Holger oppe i Skovsgaard. Esther Nielsen var her i eftermiddag, og i aften var 

Sofus´ piger og Meta Nielsen her. 

Telefon: Andreas Degnbøl (han fortalte, at Ankjær Hansens kone sidste nat nedkom med 2 døde 

børn, og hun døde selv derefter). 

 

Mandag den 27. februar. 

Let frost. Vind i sydøst. 

Johannes kørte mælk. Han havde hele mælken i vor slæde. 

I eftermiddag var jeg ude for at foretage udpantning for amtstueskatter. Jeg var først hos Kristian 

Kock, Odden Mark, han betalte sin skat. Jeg var inde hos Houmann, han var nede i Kabbeltved at 

arbejde med sten. Konen sagde, at de havde et barn på sygehuset, og havde det småt med penge, 

men hun lovede at få ham til at komme den vej ad mig med pengene.. Jeg var inde hos Hans Hansen 

Løth og modtog hans amtstueskat. Hans Hansen var oppe hos Ejnar Pedersen at slagte en gris, og 

konen lå i sengen. Jeg var derefter inde hos købmand Ejnar Pedersen og modtog hans amtstueskat. 

Hans kommuneskat har han betalt til Julius Larsen.  

Derfra gik jeg hen til Peter Nielsen. Efter at have drukket kaffe, gik Peter og jeg op til Kristian 

Sørensen, Riskær, han havde betalt sin skat til posten. Han betalte mig renter + 2 kr. i gebyr. Derfra 

gik vi ned til Vilhelm Jensen, Barkholt, der betalte sin amtstueskat og nogle kommuneskatter. 

Gebyr 1 kr. Derfra gik vi ned til Niels Thomsen, Gøggaards Mark, der havde betalt sin skat til 

posten, jeg fik renterne af ham. Jeg sagde til ham, at vi skulle også have et gebyr på 1 kr., det var 

han ked af, og jeg spurgte Peter, om vi skulle akkordere med ham. Peter syntes nok, det kunne gå 

an, når han så på, at de havde 8 drenge, hvoraf den ældste kun var 10 år. Vi slettede så gebyret, 

hvorover han blev så glad, at han ville give kaffe og boller. Niels Thomsen har arbejdet med at tage 

prøver på mejeriet for hvilket arbejde, han får 300 kr. om året. Han ville gerne have været 

reservepostbud.  

Derfra gik vi så til Karl Kristensen, Gøggaards Mølle, han havde sendt sin amtstueskat med 

postvognen, og han betalte os gebyr, 1 kr. Da vi gik derfra, kaldte Karl ad mig og ville tale med mig 

om sognerådsvalget, han mente, at det var bedst at få Martin Pedersen, Kabbeltved til at blive ved, 

han mente for øvrigt også, at Kristian Larsen, Sdr. Gøggaard egnede sig til sognerådsformand. Vi 

gik så hjem. Jeg kom hjem lidt før kl. 7. 

I formiddag var jeg henne ved Niels Grøntved og modtog hans amtstueskat og Mads Kristiansens 

kommuneskat for 1931-32. 

Otto var hjemme i eftermiddag, i aften var han og Holger inde til Sofus´. I eftermiddag var 

Johannes i Bjergby og Marie i Uggerby. Martinus Mikkelsen var her og betalte sin amtstueskat og 

betalte Holger 24 kr. for 5 læs halm. Martin Andersen, Kabbeltved var her at betale amtsskat. Ane 

var herinde og telefonerede til Sindal. 

 

Tirsdag den 28. februar. 

Gråvejr. Mildt vejr.. Let frost. 

Johannes var ved vejen hele dagen at kaste i sne. En bil var her med et læs kunstgødning. 

I eftermiddag var jeg ude at pante for skatter. Jeg var først hos Hans Vandkær, han var i Hjørring, 

hans kone lovede at få ham til at komme ned til mig i morgen formiddag og ordne det. Sofus´ dreng 

Emil havde Maren Jensens amtstueskat til mig.  



59 

 

Jeg gik så op til Kristen Jespersen. Der sad jeg en stund, der kom en hestehandler, Ole Nielsen, 

Stendal i Tårs og holdt os med selskab. Vi drak kaffe. Jakob Jespersen sagde, at han var blevet 

opfordret af menighedsrådet i Brønderslev til at komme derud at på søndag og prædike, han søger 

også et embede Thyregod ved Vejle. Jakob gik i byen, men før han gik, sagde han til os, at vi måtte 

huske på, at vi skulle ud at pante.  

Kristen fulgte så med mig op til Bejsebakken, men da vi kom der, sagde bestyrerfolkene, at 

Sparekassen i Ålborg havde gjort udlæg i ejendommen og at der skulle holdes tvangsauktion over 

den først i april. Derfra gik vi op til Johan Henriksen og foretog udpantning for amtstueskat. Så gik 

vi ned til Jakob Madsen, han var oppe i Grimmeshave, vi pantede for amtstueskat samt 

kommuneskat og statsskat 1931 – 1932.  

Derfra gik vi op til Gram Schjoldager, han var til generalforsamling i sygekassen. Jeg fik en 

sessionsplakat anbragt der, og konen betalte 40 øre i statsskat for Else Vejen. Vi gik så ned til 

Anton Jensen, der betalte sin amtstueskat. En sagførerregning, jeg viste ham, ville han ikke betale. 

Vi kom så ikke videre i dag, jeg gik så ned til Degnbøl, da jeg kom til kirken traf jeg Johan 

Henriksen, han betalte sin amtstueskat.  

Kort efter at jeg var kommet til Degnbøl kom pastor Vedsted fra Mosbjerg bilende der, hans 

forvalter kørte for ham. Vi spiste vor mellemmad og sad og talte sammen til det blev tid at gå til 

kirke. Pastor Vedsted havde været nede hos Ole Vien (Vejen?) for et par dage siden, Ole ligger 

stadig til sengs, han har ikke været i kirke, siden hans kone Kristiane blev begravet. Vedsted syntes 

meget dårligt om svigersønnen, som han kaldte en brøsig herre, han var gået over til metodisterne 

for at blive fri for at betale kirkeskat, hans kone gav han et godt skudsmål. Vedsted sagde også om 

Bertel Mølgaard, at han havde gjort ham den fortræd, han kunne, da han boede i Mosbjerg. Bertel 

var en umoralsk person, og hjemmet var dårligt. Præsten lod til, at der i den sidste tid havde været 

en del vækkelse i Mosbjerg i præstegårdens nabolag, og folk var blevet flinkere til at gå i kirke. 

Kl. 8 var der gudstjeneste i Mygdal kirke, hvor pastor Vedsted holdt en god prædiken over Samuels 

moder Hanna og hendes søn Samuels fødsel. Der var ret mange folk i kirke. Marie var i kirke. 

Otto Nielsen og Niels Konnerups karl var her at betale amtstueskat. Laurids Jensens pige var her at 

betale amtstueskat. 

 

Onsdag den 1. marts 1933. 

Let frost. Vind i syd. 

Kørt kålrabi ind. 

Olaf Bundgaard og Hans Pedersen Vandkærs søn var her at betale amtstueskat.  Sofus var her at 

betale Ankjær Hansens skat. Niels Grøntved var her og modtog de penge, han skulle have tilbage på 

en check 

I Middag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Da jeg kom til Hjørring traf jeg Jakob Madsen, 

der betalte sin amtstueskat.  

Jeg var ude hos enkefru Mikkelsen, Elsagervej, hvor hun bor i en stor og pæn villa sammen med 

sine 3 døtre og 1 søn. Datteren Ingrid er på Vrå bibliotek og leder dette, men der bliver hun ikke 

længere end til 1. maj. Da jeg kom, var fru Mikkelsen ude at spadsere med sine døtre, men jeg blev 

meget venligt modtaget og blev beværtet med kaffe, og vi sad og talte om vore familieforhold. 

Enkefru Ellen Mikkelsen er en datter af Ræbild, Mojen og datterdatter af Mathiasen, Smidstrup, der 

var gift med farfaders søster Ane, var slem til at drikke, og hans kone Ane ligeså; hun tog sig selv af 

dage, og der blev så sendt bud til hendes familie. Dette bud mødte ved Røde Bro et bud fra Mygdal 

med et besked om, at hendes søster i Mygdal (Kristen Dalsgaards kone) havde taget sig selv af dage 

samme dag. Hun lovede mig at sende mig en afskrift af sine slægtsoptegnelser og bad mig om at 

besøge sig en anden gang. Da jeg gik, kom jeg ifølge med den yngste datter, der ville til bryggeriet 

Vendia. 
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Jeg var til bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket kl. 3, men der var ikke stort at udrette i dag., og vi 

blev så tidlig færdige, at jeg tog med Marius Gaarden nordpå kl. 4½. Købt kamferdråber og vaselin 

for 1 kr.  

Da vi kom til Bjergby stod jeg af bilen og gik ned til lærer Chalmer Rasmussen og betalte ham 

1767,28 kr. og sad og talte noget med ham om valgene med mere, så gik jeg op til købmand Ejnar 

Jensen til Marius kom fra Hjørring, så tog jeg med ham til Grøntved. Kristian Knurborg, der var 

med bilen, sagde at Rikke Vestergaard havde holdt sengen i 5 uger, hun sveder meget og ser dårlig 

ud. 

I aften var der gudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Holm, Hjørring. Holger, Johannes og Marie 

var i kirke. Det var pastor Roed Jensen, der prædikede. 

Kristian Isbaks søn var her at betale kommuneskat.. 

Jeg var inde på amtstuen og betalte resten af amtstueskatterne og modtog kvittering derfor. Jeg talte 

med sognefoged Thrane fra Sindal, der sagde, at sognefogeden i Astrup var meget syg, han døjer 

med at få luft. I hans sted er Kristian Nielsen, Højen, konstitueret til sognefoged.. 

Jeg var henne på Civildommerkontoret og meddelte fuldmægtig Caspersen, at amtsskatterne var 

gået ind, uden at der havde været udpantning. Han bekræftede, at der skulle holdes tvangsauktion 

over Nr. Træholt. 

 

Torsdag den 2. marts 1933. 

Let frost. Vind i sydøst. Koldt. 

Kørt baarhø fra stakladen ind på kohusloftet. Kørt et par tønder ajle ud.. 

I formiddags kom kontrolassistenten her. Til 1. april begynder foreningen på en ny etårig periode, 

det har været 3 år i første omgang. Martin Thøgersen, Karl Kristensen, Gøggaards Mølle, og Jens 

Kristiansen, Odden Mølle, går så ud af foreningen. 

Telefon: Martin Pedersen, Kabbeltved - han bad mig få bud til Martin Thøgersen og Sofus om at 

møde i morgen aften kl. 6 præcis i forsamlingshuset for at vi kunne tale om, hvem vi ville have til 

kandidat ved sognerådsvalget. Det var jo kun grøntvedboerne og kabbeltvedboerne, der skulle 

drøfte denne sag. 

 

Fredag den 3. marts 1933. 

Let frost. Vind i øst. 

Johannes kørte mælk i mejerivognen i dag. Kørt kontrolassistentens sager op til Ole Frederiksen. 

I eftermiddag blev Ankær Hansens kone begravet på Mygdal kirkegård. 

Telefon: (bl.a.) Andreas Degnbøl (han fortalte, at fhv. sygeplejerske Jakobi Bastholm, Skeen Mølle, 

er død ude ved Vejle og skal føres til ligkapellet ved Mygdal kirke i aften), Martin Mogensen, 

Kobbersholt (jeg mindede ham om at betale sit alimentationsbidrag, som han også lovede). 

I aften kl. 6 var der prøvevalg til sognerådet både i Mygdal og Bjergby forsamlingshus, der havde 

været møde om andelspengesagen kl. 4, og det var blevet vedtaget at danne en forening. Uddeler 

Alfred Pedersen havde været til stede og havde givet oplysning om sagen. 

Da jeg kom, traf jeg Martin Pedersen, der foreslog, at vi skulle stemme på Johannes Pedersen, det 

sagde jeg nej til, jeg mente, at han var alt for lidt kendt her i sognet til at kunne samle stemmerne. 

Jeg opfordrede Martin til at tage mod genvalg, han undslog sig derfor, men dog ikke bestemt.  

Der mødte en ret stor forsamling, vel nok mellem 60 á 80 mennesker, så godt som ene mænd, jeg så 

kun lærerinden, frk. Lauridsen, S. Skole, hun var vist den eneste kvinde, der var mødt. 

Peder Thirup åbnede mødet med at byde velkommen. Han oplæste derefter regnskabet for 1931 – 

1932 og gav nogle oplysninger om forskellige poster. Gælden til Ålbækbanen var blevet nedbragt 

med 28.000 kr., som er blevet kvittet. Sidste år blev skatterne nedsat med 10.000 kr., og det samme 
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var sket i år. Der blev ikke nogen videre diskussion om regnskabet, det var jo valget, folk havde i hu 

og tanker. 

Peder Thirup foreslog, at vi delte os i 2 grupper, således, at de radikale gik ind i den mindre sal og 

bestemte, hvem de ønskede valgt, medens de andre bestemte, hvem de ønskede valgt. Han 

meddelte, at man oppe i Bjergby ønskede en fællesliste, således at Mygdal fik 6 og Bjergby 5 

medlemmer, der er godt 700 vælgere i kommunen, der er nogle få flere vælgere i Mygdal end i 

Bjergby, men så er der blevet slettet omtrent 200 vælgere, 120 i Bjergby og lidt over 70 i Mygdal, 

dermed får Mygdal jo overtaget og kan gøre krav på 6 medlemmer. 

Alfred Jensen, Fælled, foreslog, at vi samledes om én liste og mente ikke det var nødvendigt at 

stemme efter politiske linjer, men enden blev, at de radikale gik ind i den lille sal og de andre 

foretog prøvevalg for sig.  

Møller Madsen Elgaard og Jørgen Holtegaard opfordrede Peder Thirup til at tage mod genvalg. 

Peder sagde ikke bestemt nej. Efter nogen diskussion blev der delt stemmesedler om og kandidater 

foreslået. Jeg foreslog Martin Pedersen. Jeg fik købmand Ejnar Pedersen til at foreslå Kristian 

Krøgholt. Optællingen viste, at Peder Thirup fik de fleste stemmer, noget over 40 stk. Derefter 

havde Jørgen Jørgensen, Holtegaard, flest, så Martin Pedersen, Niels Larsen, Klodske, og Ejnar 

Stokholm, Uslev, derefter kom Johannes Vestergaard og Kristian Krøgholt, og der blev også stemt 

på nogle få andre. Bagefter blev der nogen diskussion om, hvorvidt Martellus Nielsen var valgt eller 

ej. Peder Thirup mente det ikke, og da han spurgte mig derom, sagde jeg, at det havde været sådan 

forhen, at den der ikke havde stemmeret heller ikke var valgbar.  

G. Grønbeck foreslog at indgive særliste, mens jeg foreslog fællesliste. Resultatet blev, at det blev 

bestemt, at der skulle indsendes særliste, hvilket også Peder Thirup mente var det bedste, da der 

derved kunne blive mulighed for, at den nordlige del af sognet kunne blive repræsenteret i 

sognerådet. Jeg stemte på Peder Thirup, Martin Pedersen, Kristian Krøgholt, Ejnar Stokholm og 

Niels Klodske. Bagefter satte jeg mit navn på kandidatlisten som stiller. 

De radikale havde udset Alfred Jensen, Fælledgaard, som den første mand på deres liste. Dermed 

var mødet til ende kl. 9½. 

Købmand Ejnar Pedersen betalte mig 25,86 kr. til sagfører Breum. Jeg betalte Kristen Jespersen 

udpantningsgebyr 1 kr. 

I aften var Holger og Marie oppe i missionshuset til møde. Holger var først til prøvevalg. 

Anders Kabbeltved fortalte, at Kristen Andreasen, Vandkær, har solgt sin ejendom for 26.000 kr. til 

en karl oppe vesten for Hjørring. 

 

Lørdag den 4. marts 1933. 

Frost. Lidt sne. Vind i øst. 

Holger og Johannes arbejdede med at skove i den østre plantage. 

Mads Kristian Pedersen kom her i formiddags med en ko, som skulle til auktion i Hjørring, men 

Johan Henriksen kom ikke efter hende, så gik Mads Kristian hjem igen, og i middags kom Niels 

herhen og hentede koen hjem. 

Telefon: Andreas Degnbøl (Ved prøvevalget i Bjergby i går opstilledes en liste, der skulle bruges til 

en fællesliste med efternævnte kandidater, der alle er nye: Mikkel Steffensen, Gammeljord, Niels 

Rishøj, Varbrogaard, Jeppe Jepsen, Kærgaard, Søren Houbak, Gedemålsgaard og stenslåer Peter 

Kristiansen, men efter udfaldet af prøvevalget i Mygdal i går, er fælleslisten jo umuliggjort) 

Hørt præsident Roosevelts tiltrædelsestale i aften som Amerikas præsident. 

 

Søndag den 5. marts. 

Tåge, mildt vejr. Det har sneet en hel del sidste nat. Her ved gården ligger det meste sne, vi har haft 

i vinter. 
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Den brogede ko, nr. 8 fra s.e. på vestre side, blev bedækket ved vor tyr. 

Johannes og Marie var i byen. 

I eftermiddag var Andreas her. Sidste torsdag var han og Julius Olesen ude hos pastor Hindsholm, 

Albæk præstegård i anledning af at denne præstegård skal bortforpagtes til 1. april, da den 

nuværende forpagter har købt en anden gård. Gården er på 80 tdr. land, men deraf skal de 30 tdr. 

land frasælges, og en bøgeskov til gården vil Hindsholm selv beholde. Forpagteren skal selv 

besætte gården med besætning, avlsredskaber og inventar. Desuden ligger der en mergeldynge på 

150 favne på marken, som forpagteren skal forrente og afdrage, ligesom der heller intet korn følger 

med ved overtagelsen. Hindsholm, der er formand for præstegårdsudvalget, mente, at en mand 

skulle have 8000 kr. til sin rådighed for at overtage forpagtningen. Dette kan Julius jo ikke 

fremskaffe. Der skal nok snart være tvangsauktion over gården i Fjeldsted. Julius har 4 køer oppe i 

Degnbøl. 

Kristen Steen, Riskærs datter Maren Mettea, født Steen, døde 27. februar, 33 år gammel. Hun var 

gift med Kristian Hansen, Tversted. 

Sognefoged Kristian Iversen, Astrup er i fredags død efter kort tids sygdom, 73 år gammel. Han har 

været sognefoged i Astrup i ca. 11 år. Han var søn af Peder Iversen, Hvims og lå i København som 

garder samtidig med min broder Jens. Han har været gift 2 gange, og en datter af ham var gift med 

fhv. sognerådsformand Jørgen Jensen, Mølskov. 

 

Mandag den 6. marts 1933. 

Mildt vejr. Vind i syd. 

Johannes var ude ved vejen at kaste i sne i eftermiddag, ellers skove han og Holger. Jeg kastede i 

sne østen for gården. 

Den røde ko 4 s.p.v. side fødte en rød kalv sidste nat. Holger slagtede kalven. En ad det næstyngste 

hold grise er død sidste nat. 

 

Tirsdag den 7. marts. 

Koldt. Frost hen på dagen. Vind i sydøst. 

Johannes kørte mælk i formiddags, i eftermiddag var han ved vejen at kaste sne. Bagt brød. 

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen, Bjergby til kontordag i sparekassen. Jeg var først 

inde hos lærer Jensen og fik Else Marie Larsens sparekassebog med, efter at hun havde givet sin 

tilladelse til at udtage 90 kr. til at betale Otto Nielsens ko med.  

Foruden mig var Søren Træholt mødt. Der var ikke ret meget at indføre i bøgerne i dag. Jeg udtog 

på Else Marie Larsens bog de 90 kr., samt 3 kvartalers kommuneskat. I sparekassen er opsagt af 

skifteretten Søren Nielsens penge, omkring 10.000 kr. Desuden har Mikael Jensen opsagt 6.000 kr. 

Dette har bevirket, at Kristian Pedersen igen har opsagt nogle penge hos forskellige skyldnere, 

deriblandt Sofus Holm Andersen. Søren Træholt sagde, at Anders Mølgaard er nær ved at må give 

op. Kristian Grøn, der kun har haft sæde i sognerådet i 4 år, er blevet fri for at komme på 

kandidatlisten til det nye sogneråd, det skal være grundet på, at folk har haft medlidenhed med ham, 

da hans kone, Kristian Bastholms datter, er meget nervøs og så tør han ikke påtage sig dette hverv. 

Den gamle Anders Overgaard døde i morges af lungebetændelse efter 8 dages sygeleje. Anders var 

murer af profession, og han har i mage år været ringer og bælgtræder ved Mygdal kirke. Folk, der 

kom i Bjergby kirke, lagde mærke til ham, fordi han altid var så behjælpelig med dem og betragtede 

sig selv som en slags kirkebetjent. Hans søn, Peter Overgaard, Hummelkrog, ligger på sygehuset i 

Hjørring, hvor han i går blev opereret for brokskade. 

På hjemvejen fik jeg kørende et stykke vej med Tverstedbilen. Jeg var inde i brugsen og sad og talte 

lidt med Nielsen. Gudmu,nd var ved at lave et nyt stort bogskab til ham. Jeg var også inde hos lærer 

Jensen og sad lidt og talte med ham. Han ankede over, at menighedsrådet havde nedsat hans 
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kirkesangerløn med 100 kr. til 300 kr., medens de kun havde nedsat organistens løn med 50 kr. til 

350 kr., og dette har de gjort uden at forhandle med dem derom eller give dem nogen meddelelse 

derom. Han sagde, at de derefter ikke ville gøre tjeneste i kirken, når de ikke var forpligtet dertil.  

I dag gik Ingeborg til sengs efter at hun var blevet færdig med bagningen, det er hendes ben, der i 

længere tid har været dårligt. 

Telefon: Johan Henriksen (han havde en telefonsamtale med mændene i Søttrup og Kabbeltved om 

afhentning af deres grise, vejen var så dårlig opkastet, at han ikke turde køre derned), Peder 

Brogaard (jeg bad ham om at få vejen bedre opkastet, han var også ude med sit mandskab i 

eftermiddag)1 får fødte 3 lam sidste nat. 

 

Onsdag den 8. marts 1933. 

Det har sneet lidt sidste nat. 

I formiddags kørte de noget baarhø og kålrabi ind. I eftermiddag var Johannes ude ved vejen at 

kaste i sne. 

I eftermiddag var Albert Jensen, Skarndal her og spurgte mig til råds angående en 

københavnerdreng på 12 á 13 år, som han har. Han havde fra sognerådsformanden fået skema til 

udfyldning, hvori han skulle søge om tilladelse til at have plejebørn, dette havde Albert ikke, og så 

havde P. Thirup skrevet til ham om at udfylde skemaet eller give oplysning om, på hvilken måde 

drengen var hos ham. Det er en dreng, som har været hos ham i ferien sidste sommer, og da han 

helst ville være på landet, var han kommet til Albert 1. november sidste år. Drengens moder er 

enke, og hun vil ikke have ham under værgerådet. Jeg sagde til Albert, at det var ikke meningen, at 

sognerådet vil have ham under værgerådet, men da Albert skal sørge for ham med hensyn til klæder 

og alt andet, så skal plejebørnstilsynet tilse ham en gang imellem, og jeg tilrådede ham at udfylde 

det tilsendte skema. 

Albert havde selvangivet sin indkomst og sat den til 1000 kr. Sognerådet havde forhøjet den til 

2000 kr., eller det samme som i fjor, men da han intet regnskab har ført, så mente jeg ikke, det 

kunne nytte at klage til skatterådet. Albert sad her det meste af eftermiddagen. 

 

Torsdag den 9. marts 

Tøvejr. Regn om aftenen. 

Holger og Johannes skovede i den østre plantage i formiddags. Kørt ajle ud i eftermiddag. 

I eftermiddag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var først inde hos Maria og Anna med 

noget kalvekød til dem og Kristen. Jeg var hos sagfører Schmidt og talte med hans kontordame om 

Ejnar Pedersens skyld. Hos sagfører Breum betalte jeg 25,86 kr. for Ejnar Pedersen og modtog 3 kr. 

i gebyr. Hos sagfører Jensen afleverede jeg kravet på Anton Jensen og modtog gebyr 2 kr. Hos 

Boghandler Mogensen modtog jeg 2 bøger til 1,75 og en bogfortegnelse. På Centralbiblioteket 

afleverede jeg et par bøger og lånte 2 andre. 

Kl. 3 var jeg til bestyrelsesmøde i Historisk Samfund hos postmester Klitgaard. De var alle mødt, 

foruden postmesteren og mig lærer N.P. Petersen, lærer Rørsig, Jens Thise, Anton Jakobsen og Jens 

Iversen. Vi førte en længere forhandling under venskabelige former. Det fremgik heraf, at der var 

en del medlemmer faldet fra i år. N. P. Petersen mente nok, at vi kunne regne med, at der faldt 125 

fra. Jeg mente, at det kunne hjælpe til at holde på medlemmerne, når kontingentet blev sat ned til 2 

kr., som det var til at begynde med, men det frarådede både Klitgaard og N. P. Petersen, da både 

papir og trykning var meget dyrere nu end dengang. Det bestemtes at trykke årbogen i år i et oplag 

af 50 ringere end sidste år.  

Der førtes en længere diskussion om mindestene både hist og her samt om årbogsstoffet. Der var 

blevet anket over N. P. Petersens optegnelser om gamle mundheld, og smed P. Kristensen havde 

sendt Klitgaard en længere skrivelse, hvori han foreslog at holde et kursus for folk, som havde 
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historiske interesser og kritiserede i øvrigt årbogens stof. Rørsig sagde, at P. Kristensen var i 

økonomiske vanskeligheder, han har en søn på en snes år, det er vel nok konens søn, som er noget 

uheldig, han har bl.a. forsøgt sig som hønsetyv og har fået en betinget straf. Petersen bragte på tale, 

at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer, som vel så skulle blive P. Kristensen og 

højskoleforstander Fr. Fogt. Han nævnede også lærer Horn, men de var bange for, at P. Kristensen 

ikke var god at samarbejde med. Der blev talt en del om generalforsamlingen i Hammer bakker til 

sommer. 

Vi blev beværtet med kaffe og cigarer, og jeg modtog 2 kr. i befordringsgodtgørelse. Jeg hilste på 

min fætter Martin Andreasen og ønskede ham tillykke med mandatet som byrådsmedlem. Han skal 

en tur til København til undersøgelse, det er vel nok ulykkesforsikringen, der kræver det. 

Ane var inde at se til Ingeborg i eftermiddag. 

Den 5. marts døde Kristian f. Kristensen, enke efter gdr. Lars Kr. Jensen (Nørgaard) Skibsby. Hun 

var datter af afdøde kludesamler Kristen Kristensen (Ibsen) og hustru Dorthe. Hun var gift med den 

gamle Lars Nørgaard og var hans anden hustru. De havde 3 børn, en søn, Ejnar Hansen, der er 

tømrer og arkitekt og bor ude ved København, samt en datter, Margrethe, der er gift med en former 

i Vrå. Som pige tjente Kristiane hos Markus Raasig og var også en tid husholderske for Niels Kr. 

Pedersen, Grøntved. 

På politikontoret betalte jeg 12 kr. for Søren Larsen. 

 

Fredag den 10. marts 1933. 

Mildt, stille vejr. 

Johannes kørte kålrabi hjem. 

Den røde kvie, 8 s. p. ø. side fødte en rød kalv sidste nat. 

I eftermiddag var Holger cyklende til Hjørring. 

I middags hentede Kristian Svendsen en rød kalvekvie for Niels Grøntved og kørte ud til Sindal til 

auktion. Han skulle have hentet den kl. 11, og Niels fik ringet til Karl Klit om at køre med den, men 

det kunne han ikke. Theodor Pedersen, Odden Mark havde en so og nogle grise med. 

1 karl fra Bjergby var her om ægteskabspapirer. 

Afsendt brev til Diskontobanken, der var blevet forespurgt om Anders Andersen og Martin 

Andersen var absolut gode som kautionister for 8000 kr. Det svarede jeg bejaende på. 

 

Lørdag den 11. marts. 

Mildt vejr. Solskin midt på dagen. 

Johannes kørte mælk i formiddags. I eftermiddag var han i Hjørring. 

Martin Mogensen var her at betale alimentationsbidrag 139,50 kr. Hans fader er meget syg, han 

vågede hos ham sidste nat. 

Otto Sørensen, Houen var her med en skrivelse, der gik ud på, at der var indgået listeforbund 

mellem de to lister fra Mygdal til sognerådsvalget den 14. ds. Da jeg var stiller for liste A, 

underskrev jeg den. 

I eftermiddag kom Marius Kristensen, Hvirrekær kørende her, og noget efter kom Julius Kramme 

kørende med sin datter Klara og hendes forlovede Kristen Kristensen, Marius´ søn. Han er tømrer i 

Ålbæk. De fik ægteskabsattester udfyldt. 

Sidst på dagen kom Kristian Frederiksen og han moder Kristiane kørende herned med 7 otte -

måneders grise, som Holger har købt. 

En karl fra Odden, Theodors søn, var her efter sit lægdsbevis. 

Ane var inde at se til Ingeborg i eftermiddag. 

Modtog brev fra enkefru Ellen Mikkelsen med stamtavle over hendes moders slægt. 
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Telefon: Sofus telefonerede til svineslagteriet i Hjørring og ville have en ko afsat til destruktion og 

tillige have ½ gris af det billige udbud. 

 

 

 

 

Søndag den 12. marts 1933. 

Smukt, klart vejr. 

Erna kom her i formiddag. Det er hendes 19 års fødselsdag i dag. Holger fulgte med hende op til 

Hans Nielsens i eftermiddag. Otto kom hjem i middags. I aften var han oppe i forsamlingshuset at 

se på dilettantforestilling. I eftermiddag var Johannes´ forlovede og hans søster, der tjener i 

Uggerby, her. 

Telefon: Andreas Degnbøl (han havde været med Julius Olesen oppe i Horne i går og købt en 

ejendom, som Senius Nedergaard havde den første tid, efter at han var gift) 

Otto fortalte, at Hanne Mikkelsen er flyttet hen til sin moder. Hendes søn, der overtog hjemmet, kan 

ikke blive ved med at beholde den, han har bygget så meget, at han ikke kan klare sine forpligtelser. 

Han begyndte med en gæld på 4.000 kr., men har nu en gæld på 19.000 kr. Hannes slegfredsøn er 

kommet hen til Svend Hejlesen. 

 

Mandag den 13. marts 1933. 

Smukt, klart vejr. Frost sidste nat. 

Den unge so kom op til Degnbøl Mølle til orne. 

Slagtet kalven, der var født 6. marts. Den spæde kalv af den røde ko død. 

Det årlige samfundsmøde i Bangsbostrand holdtes i dag. Jeg gik op til brugsforeningen og kom med 

uddeler Nielsen og hans kone. Oppe ved købmanden i Bjergby kom Hans Knudsen og Lene fra 

Ørnbøl med os, vi kørte om ad Hjørring. Jeg var inde på politikontoret og betalte Martin Jørgensens 

alimentationsbidrag, 139 kr. Vi kørte så ud af Sindal forbi Kvissel. Der stod Maria af, hun ville hen 

til svoger Peter Pedersen.  Vi andre kørte så til Frederikshavn og til Bangsbostrand missionshus. Da 

vi kom der, var mødet begyndt. Lærer Jensen, Bangsbostrand holdt andagt. Vi sang derefter ”Ånd 

over Ånder”. Derefter var der fællesbøn, knælende, og så sang vi ”Stå fast min sjæl, stå fast”, 

hvorefter Pastor Ahlmann talte over ordet i Hebræerbrevet kap. 11 vers 7. Han talte om 

individualismen. Den gudløse individualisme har spillet fallit. Den siger: Hvorfor skal vi have 

respekt for lovene, dem har vi jo selv lavet og derfor respekterer vi dem ikke. Lad børnene i skolen 

selv bestemme, hvad de vil lære, så får vi nogle skønne planter. Den gudløse individualisme har 

ødelagt meget i hjemmene. Man har glemt, at Gud har myndighed, man har ment, at det skal ikke 

tages så nøje med underne og fortabelsen. Det har smittet mange i menigheden, som er kommet ind 

i malstrømmen. Gud er majestæt og myndighed i bestandighed. Hans livslove er bestandig de 

samme. Han hader synd, som vil ødelægge livet. Guds væsen er i bestandighed. Da Noah byggede 

arken, havde han fremmede hver dag, de gjorde nar af ham, men han vidste, at det var Gud, der ville 

have ham til det, og det var nok for ham. Det, der karakteriserer de gamle patriarker, er deres 

bestandighed og ikke, at de var dygtige. Johannes´ prædiken var bestandig den samme: ”Se det 

Guds lam”. Jesus var bestandig i bøn og i sin gerning. Han var bestandig under Guds myndighed. 

Nu tales der bestandig om, at der skal nye mænd til. Vi trænger til en levende, hellig gudsfrygt i 

hjemmene. Der er kun en mulighed for din frelse, at du står under Guds myndighed og går, hvor 

han vi have dig til at gå. Der er ikke det i vejen i vore samfund, at man ikke oplever noget med Gud, 

men der er det i vejen, at der ikke har været bestandighed i forholdet til Gud. Når et menneske han 

gøre det, som er Gud imod, uden at det gør ondt, så er det gået meget galt. Vi har Guds ord, det har 

bevist sin bestandighed, og vi skal styre derefter, det har bevist sin bærekraft.. Bestandighed i bøn 
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kræves. Han omtalte Kornelius og apostlen Peter. En ung pige bad om at beholde sin moder, hun 

blev hård, da det ikke skete. Vi skal ind under Guds myndighed i bønnen. Vi trænger til 

bestandighed i benyttelsen af dåben og nadveren. Der er ofte ingen forskel på vor og babtisternes 

forkyndelse. Mange missionsfolk går så godt som aldrig til alters, hvis de ikke har en troende præst. 

Jeg begriber ikke, at de kan undlade det. Store samfund undlader at bruge nadveren, og de unge 

kommer der ikke. I den første menighed var det nadveren, der skabte gudstjenesten. Hvor 

mennesker samles i Jesu navn, sker der noget. I de helliges samfund, kan du ikke komme som 

individualist. Der kan vises en syndig iver efter at blive leder. Omtalte nogle samfundsmøder, som 

han havde været med til i Sindal præstegård, hvor alt gik af sig selv, og der var godt at være. Jeg 

mindes også det modsatte, hvor en vigtig beslutning skulle tages. Den ældste leder var bunduenig 

med de andre. Gå imod ham var ikke til at tænke på, men så bøjede han sig godvilligt, det var 

samfundsledelse. Han sluttede med at med at pege på bestandighed i arbejde. Man lægger mærke 

til, at der er nogen, der kommer med noget. Bestiller du noget?  Omtalte et møde i Sindal, hvor 

pastor Schøtt blev forhindret i at tale på grund af snefog. Der er nogle, som vanskeligt kommer ind i 

Guds rige, hvis vi ikke går til dem. 

Klokken var nu blevet 1, og så blev der holdt middagspause til kl. 2, mens de tilrejsende blev 

beværtet med smørrebrød, kaffe og kage og man gik udenfor og trak frisk luft. Om middagen talte 

jeg med pastor Hindsholm, Albæk, og lærer Pedersen, Uggerby. 

Ved forhandlingsmødet kl. 2 var pastor Jensen, Horsens ordstyrer. Han indledte med bøn og 

opfordrede til forhandling om det emne, der var bragt på bane om formiddagen. 

Pastor Vedsted, Mosbjerg: I himlen kommer man ikke som individualist, siger indlederen. Jeg siger 

jo. Jeg vil behandle Ahlmann lempeligt (som en valnød) Guds ånd kan mestre alle. Omtalte Søren 

Kierkegaard, der søgte ind i en tom kirke, omtalte forholdene i Indien, hvor det er vanskeligt at få 

de dannede hinduer i tale. Jo større dannelse og begavelse et menneske har, des vanskeligere er det 

at følge mængden. Guds ånd kan knuse skallen og bevare kernen. Jeg var grundtvigianer, til jeg var 

19 år gammel. En kreds af troende mennesker er ikke det samme som de helliges samfund. 

Missionær Boysen, Aalborg: Hvad er individualisme? Er det ikke det samme som personligt 

forhold? 

Ahlmann svarede derpå, at det betød enkeltmandskristendom. Boysen fortsatte: Får kristendommen 

ikke den plads, den skal have for den enkelte, så bliver vi gæs. Indre Mission er ved at dele sig i fire 

dele, nemlig Indre Missions vennestævne, de gamle stier, de unges møder og de gamles møder. 

Bevar enkeltmandskristendom og vær tro mod Indre Mission. Indremissionær Poul Jensen, 

Humlum, kom engang til at tale over et andet ord, end det, han havde tænkt at tale om. Han blev 3 

gange mindet derom. Dette blev til et menneskes frelse. Lad os ikke spare på arbejde, opofrelse og 

penge, hvor det gælder børnene. 

Otto Pedersen, Bangsbostrand: Det kommer an på, at den enkelte lever et samliv med Herren.  

P. Hedegaard: Vi har fået et indlæg fra Gud i dag. Ved Eders bestandighed bevarer Eders sjæle 

frelse. Gud er autoritet, og han er ikke demokrat. 

Jensen, Horsens, omtalte individualismen og kollektivismen. 

Pastor Vedsted svarede P. Hedegaard, at vi ikke har brug for paver. 

Laust Bruun talte om bestandighed i arbejde. Der ligger en gerning til alle, og bliver hånden ikke 

brugt, visner den. Omtalte husbesøg og de gamles mod til at vidne. Den, der ingenting bestiller, er 

værst til at kritisere. 

Lærer Fischer, Asdal: Man hører så ofte det udtryk ”Det er min mening”. Noget af Guds bliver 

kasseret. Vi må bestandig være i bøn og samtale med Gud. Jeg går i mit 80. år og har tjent Gud i 50 

år. 

Pastor Lind, Ålbæk: De enkelte har opgaver, men kun sammen med Kristus (legemet). Der kræves 

bestandighed i arbejde. 
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Lærer Jakobsen, Skagen talte om bestandigheden i bønnen, omtalte forhold i hjem, hvor der er 

vantro børn. 

Pastor Kristian Læsø, var glad ved det sidste indlæg. Guds ånd mistror både individualismen og 

kollektivismen, hvilket han udviklede nærmere og omtalte fællesbønnens magt. Der er fejl ved vor 

altergang, han nød nadveren hver søndag, ikke som enkeltperson, men som samfundsmenneske. Der 

er fare for Indre Mission på dette punkt. 

Pastor Hindsholm, Albæk: Vi skal have bestandighed i det himmelske sind. Troskab mod det ydre 

kan godt tåle at skifte. Det har vist sig, at der har sneget sig noget dårligt ind. Vi skal bestandig søge 

til korset. 

Pastor Brisson, Elling: Herren går sin gang i Elling i denne tid. Vi fik vendt kritikken indad mod os 

selv. Jeg må se, at det var for min skyld, at Jesus døde. 

Pastor Larsen, Tolne: Der er så meget, der gør skår i det gamle. Omtalte en mand, der var i 

Trinitatis kirke om formiddagen og i ”Cafe Helvede” om eftermiddagen. Omtalte brugen af radioen. 

Pastor Ohrt i Hårby har gjort et arbejde for at få folk til at melde sig ind i Kristelig Lytterforening.  

Nielsen, Stabæk: Er det muligt at leve med Gud uden bøn? Enkelte river sig løs fra samfundet. 

Omtalte et møde med en gammel søndagsskoleleder. 

Pastor Kent, Frederikshavn, syntes godt om de toner, der har lydt. Den enkeltes mindeord over for 

samfundet. Menigheden er kollektivist. Man har forblandet det, som Indre Mission kalder ”de 

helliges samfund” og det, som skriften kalder ”de helliges samfund”. Omtalte altergangen. Gud er 

ved at indrette en ny samfundsordning i modsætning til ”rød front”. 

Missionær Østergaard takkede Ahlmann. Vi må vise bestandighed over for Ordet, dåb og nadver. 

Forkert forståelse af de helliges samfund i samfundslivet inden for Indre Mission. Han sagde, at 

pastor Krohn har været syg siden jul, han er ikke legemlig syg, det er nerverne, det er galt med. 

Karl Kristiansen, Sindal: Det er 45 år siden, jeg fandt ind blandt Guds folk, min lod er at elske de 

hellige. 

Jensen, Sæby takkede for indledningen og forhandlingen. Lad os vise bestandighed i at bruge Ordet. 

Thomas Kraghede, Elling omtalte sine børns omvendelse. 

Pastor Ahlmann sluttede forhandlingen, han følte ikke trang til at replicere. 

Vi sang ”Har hånd du lagt på Herrens plov”, og derefter talte frk. Larsen om Sæby børnehjem, der 

er blevet indviet, så der nu er plads til 18 børn, der er 15 på hjemmet for tiden. 

Frk. Jensen, der har arbejdet på børnehjemmet i 31 år, talte også om dette arbejde. 

Ole Pedersen fortalte lidt om sømandsmissionen. 

Derefter førtes en længere forhandling om Horne Højskole, hvori flere deltog. 

Forstander Josef Blomgren: Arbejdet for den kristne ungdom gøres af KFUM & KFUK og 

højskolen. Horne Højskole har plads til 40 elever. Sidste sommer var der 38 piger der, deraf 25 fra 

Vendsyssel. Til efterårsskolen i 2 måneder var der fuldt hus, 18 elever. I vinter er der 20 elever på 

skolen. Han omtalte elevmøderne. Der har været afholdt 2 vinterlejre på højskolen med 47 deltagere 

i hver. I juli måned afholdtes et missionærkonvent der. Dr. Moltsen havde været der på inspektion, 

han havde udtalt sig anerkendende om skolen. Blomgren mente, at Herren havde vedkendt sig det 

arbejde, der bliver gjort på skolen. Indre Missions højskoler er inde i en streng tid, og Horne er 

heller ikke gået fri. Hvis højskolen skal blive ved at bestå, må de unge være mere flinke til at 

besøge den. Han betonede stærkt, at Horne Højskole ikke var en landsskole, men at det var 

landsdelens skole, den kunne ikke vente, at få elever fra andre landsdele, og derfor syntes han, når 

han så elevfortegnelsen fra de andre Indre Missions højskoler og traf på elever, der hørte hjemme 

heroppe, at der gik dom over den. Hvad hans løn angik, så får han kun halvdelen i løn af hvad,  den 

forstander får, der er lavest lønnet ved de andre Indre Missions skoler, og der var ikke for mange 

lærere - der skulle de samme lærere til ved en skole med 20 elever, som en skole med 100 elever. 
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Lærer Hansen, Horne, der er formand for højskolens bestyrelse gav nogle oplysninger om 

højskolens status. Der er et underskud på 9700 kr., som er fremkommet ved omforandring og 

nyanskaffelser, da driften nok kunne balancere, når de fik statstilskuddet for sidste år på 2000 kr. 

Bestyrelsen havde så sendt opfordring ud til de 80 Indre Missionssamfund, der findes i Vendsyssel, 

om at støtte skolen med gaver. Fra 28 samfund havde de fået tilsagn om et bidrag på 1085 kr., 

deriblandt har samfundet i Horne givet hen ved 200 kr.. De øvrige samfund har ikke svaret på 

henvendelsen. Bestyrelsen havde så tænkt sig at få folk til at støtte skolen ved at tegne aktier i den, 

eller også samfundet på hvert sted tegnede sig som garanter for et vist beløb, eller lovede at støtte 

den med et årligt bidrag i en del år. 

Lærer Jensen, Bangsbostrand ønskede, at forsamlingen tilkendegav, om de ville slå kreds om skolen 

og hjælpe den over vanskelighederne - han ønskede at forsamlingen ville give det tilkende ved at 

rejse sig, men denne opfordring blev kun efterkommet af nogle få. 

En del flere udtalte sig, men der kom intet resultat ud deraf. Betalte lærer Jensen 2 kr. 

Jensen, Horsens, sluttede mødet med bøn. 

Efter mødet var uddeler Nielsen og jeg henne i Bangsbostrand Mølle og spiste mellemmad. Der sad 

vi til kl. 8, så kørte vi samt Hans Knudsen og Lene, der havde været hos Ole Pedersens søn, David, 

op til Nielstrup til Maries hjem. Der var vi til kl. 10, så kørte vi hjem. Da vi kom til Tolne, blev vi 

standset af en politibil. Et par betjente sagde, bilens lygter blændede, og der var ikke lys i 

baglygten. Nielsen blev noteret, og så kørte vi videre - vi kørte så om ad Baggesvogn, da Nielsen 

ikke ville risikere at komme i vejen for politiet oftere.  

 

Tirsdag den 14. marts 1933. 

Lidt gråt tøvejr. Vind i sydvest. 

Holger og Johannes skovede i den østre plantage. Holger var kørende op til brugsen med en halv 

kalvekrop. Kristian Sørensen hentede 2 grise. 

Sognerådsvalg i Bjergby-Mygdal kommune. Jeg og Holger var oppe at stemme. Jeg var henne ved 

Kristen Holtegaards husbestyrerinde med en opkrævning. 

Ved sognerådsvalget i dag i Bjergby-Mygdal kommune valgtes i Mygdal sognerådsformand Peder 

Thirup, Martin Pedersen, Kabbeltved, Jørgen Jørgensen, Holtegaard, Kristian Krøgholt, Niels 

Larsen, Klodske, og Alfred Jensen, Fælledgaard. De 5 første valgtes på venstres liste, hvor de stod 

som nr. 1, 3, 2, 7og 4. Den 6. var nr. 1 på de radikales liste. I Bjergby valgtes Mikkel Steffensen, 

Gammeljord, Kristian Andersen, Vestergaard, Jeppe Jepsen, Kærgaard, Alfred Larsen 

Præstegårdens Mark og Niels Peter Houbak, Sakstrup. De to første på venstres liste som nr. 1 og 5. 

de 3 sidste på de radikales liste som nr. 2, 3, og 4. I Mygdal stemte ca. 260 og i Bjergby ca. 220. 

Valgdeltagelsen var ikke stor.  

Kl. 9½ ringede Andreas mig op og meddelte mig valgresultatet, - samtidig var uddeler Nielsen, 

lærer Jensen og Søren Houen ved telefonen og modtog besked. Valget i Mygdal beredte ingen 

overraskelser. Martin Pedersen fik de fleste personlige stemmer, derefter Peder Thirup og han tog 4 

af listestemmerne, medens Jørgen fik resten af listestemmerne, havde han ikke fået dem, var han 

næppe blevet valgt, da hans personlige stemmer ikke var mange. 

 I Bjergby gik det mere på bedste beskub. De radikale havde overtaget og fik 3 valgt, men de fik 

ikke nr. 1, Søren Houbak, men derimod hans broder, Niels Peter Houbak, der var nr. 4 på listen. Der 

var nogle, som mente, at Søren Houbak burde afløse Ch. Rasmussen som sognerådskasserer. Der 

var også tale om Kr. Andersen, Nørmark, som kasserer, men han, der var opført på venstres liste 

som nr. 3, blev ikke valgt. Socialdemokraternes liste fik 30 stemmer, men de fik ingen valgt. 

 

Onsdag den 15. marts. 

Gråvejr. Blæst. Vind i sydvest. 
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Johannes kørte mælk. I eftermiddag kørte vi 5 læs blandsæd ind af den søndre stak. Kørt nogle læs 

kålrabi ind. Jeg hentede den unge so oppe i Degnbøl. Hun var blevet bedækket i dag. 

Sofus var her i formiddags og betalte 1 kr. for at have telefoneret til dyrlægen efter lukketid. 

 

 

 

 

Torsdag den 16. marts 1933. 

Gråvejr. Vind i sydvest. 

I formiddag kørte vi resten af blandsædstakken ind, 7 læs. I eftermiddag kørte vi 3 læs baarhø og 

nogle læs kålrabi ind. 

I dag fylder Martha Degnbøl 75 år. 

Esther Nielsen var her i eftermiddag. 

Telefon: Peder Thirup (han havde modtaget en postopkrævning til Historisk Samfund, jeg bad ham 

om at returnere den, da den var blevet betalt for længe siden, jeg har kvitteringen for beløbet). 

Sagfører Crone - spurgte om Helmer Jensen, Tagsighede var god for 200 kr. Det antog jeg nok. 

Kristian Gerhard Nielsen (han ville møde på session i år) Andreas Degnbøl. 

 

Fredag den 17. marts. 

Gråvejr. Regn først på eftermiddagen. 

Johannes kørte ajle ud på Østermarken.  

Holger var ude i Aalborg til kristeligt landbomøde. Han rejste sammen med nogle fra Uggerby, 

Martin Degn med flere. Hans Frederiksen var her i dag. Han spekulerer på at sælge sit hus, men vil 

først have gjort et nyt prioritetslån deri. 

Thorvald Vestergaard var her i eftermiddag, han havde været inde hos Sofus for at ordne noget med 

hans motor. Han spekulerer på at bygge sig et hus med værksted på sin svigerfader Kristian 

Knurborgs ejendom, på hjørnet, hvor sognevejen støder til amtsvejen, han vil så gifte sig. Han 

spurgte mig, om han skulle løse næringsbevis for at nedsætte sig som håndværker. Jeg tilrådede 

ham at forhøre sig derom på politikontoret. 

I aften var uddeler Nielsen og Marie bilende herned og var her til kl. 10½. Han fik en bog af mig af 

A. P. Gaardbo, hans optegnelser fra det nordlige Vendsyssel, han lånte 2 af Camillo Bruuns bøger, 

”Fra strand og klit I og II”. 

Fhv. landpost Kristen Mogensen, Bjergby døde i går efter nogen tids sygdom. 

 

Lørdag den 18. marts. 

Gråvejr. Regn en del af dagen. 

Johannes kørte ajle hele dagen. Holger skovede. 

Ane til Sofus´ var herinde i eftermiddag. 

Erna og Otto var her i aften. Hans Nielsen fylder 56 år i dag. 

 

Søndag den 19. marts. 

I eftermiddag sneede det. Vind fra nord til sydøst. 

Johannes kørte mælk. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Lærer Jensen sagde, at lærer Rasmussens fader er 

død. 

Den 17. marts døde købmand Søren M. Jensen, Nørregade, Hjørring, 77 år gammel. 

Holger cyklede op til Skovsgaard i eftermiddag. 

Der er ringridning oppe på Laurids Dalsgaards mark i eftermiddag. 
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Mandag den 20. marts 1933. 

Tærsket 12 favne blandsæd. Skåret hakkelse. 

Ane var inde ved Ingeborg i eftermiddag. 

Knud Ørnbøl var her i aften. Til 1. maj skal han over og være bestyrer på en gård på Læsø, der er på 

45 tdr. land. En karl fra denne gård har tjent i Ørnbøl, han har været i Amerika, men er hjemme for 

tiden, han rejser til Amerika igen, han har givet sin moder anvisning på Knud som bestyreremne. På 

Knuds hjem i Ørnbøl er der et kreditforeningslån på 40.000 kr. 

 

Tirsdag den 21. marts. 

Frost. Smukt, stille vejr. 

Kørt kålrabi hjem. Sået kunstgødning. 

Johan Henriksen hentede en gris. 

Andreas var hernede i formiddags. Han betalte kommuneskat for Johannes Vestergaard.  Han sagde, 

at den gård, Julius Olesen har købt i Horne, har han givet 11.000 kr. for. Peder Brogaards søn, 

Harald, har købt jord til et statshus på Fuglsig Mark. Han skal 550 kr. pr. tdr. land. 

Kristian Krøgholt var her i formiddag med nogle penge, som jeg skulle have med op i sparekassen - 

jeg glemte det imidlertid. 

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen til kontordag i sparekassen. Jeg tog med Marius 

Gaarden derop. Foruden mig var Jens Ørnbøl mødt. Jeg modtog dagpenge, 54 kr. 

Kristian sagde, at Anders Mølgaard døjer med at få det til at gå rundt, det er dog ikke sønnen i St. 

Skæggesholts skyld, da han klarer sig godt.  

Så snart vi var færdige med kontorarbejdet, gik jeg. Jeg fik kørende med Steffen Steffensen fra 

Snevre, der kom kørende i sin bil, og jeg kørte så med ham ned til Odden Skov, hvor der var 

auktion i eftermiddag. Der gik jeg lidt, så gik jeg til Niels Kristiansen, V. Gøggaard og krævede 

hans søn for en bøde på 6 kr., som Niels betalte. Derfra gik jeg så op til Retholt -  købmanden var 

ikke kommet fra auktionen i Odden. Jeg gik op til brugsen og købte en kardus skrå, var inde hos 

tømrer Ejnar Pedersen og var atter en tur henne ved auktionen i den søndre skov, og så gik jeg 

hjem. 

Kristine Mølgaard og hendes datter Anna var kørende herned i eftermiddag og så til Ingeborg. Hun 

lovede at få Bertel til at købe en gummistrømpe til Ingeborg i morgen. 

I aften var Thomas Mortensen her og betalte sin kommuneskat for sidste år. En dreng fra Ejnar 

Stokholms i Uslev var her med et flyttebevis fra karlen der. 

Holger var oppe til hans Nielsen i aften. 

 

Onsdag den 22. marts.  

Frost. Stille, smukt vejr. 

Holger og Johannes kørte og såede superfosfat på græsmarken i dag. Jeg gav mig i lag med at 

hugge brænde.  

I eftermiddags var søster Mine her, hun havde været med Marius Gaarden i Middags og hun gik om 

mad Degnbøl på hjemvejen. 

En mand var her og ville sælge kalk. 

Jeg fik Marius Gaarden til at tage 82,50 kr. med op til Kristian Pedersen i Bjergby, det gav jeg ham 

25 øre for. 

Mines datter, Anna, flytter hjem til 1. maj, og så flytter Esther til Magnus Andersen. 

I aften var Johannes Pedersens kone, Gerda, herinde med en gummistrømpe, som Bertel Mølgaard 

havde købt i Hjørring til Ingeborg - den havde kostet 10 kr. og var købt i Lauritsens materialhandel 

på Torvet. 
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Torsdag den 23.marts 1933. 

Tørt vejr. Vind i sydvest, blæst. 

Johannes kørte mælk. Kørt nogle sukkerroer hjem. 

I eftermiddag var Johannes ude at harve på nr. 57-64. 

I eftermiddag var jeg oppe i brugsforeningen og modtog en bøde af Nielsen. Jeg fik kørende med 

ham ned til købmanden i Retholt. Jeg var hos Hans Jensen og modtog skat. Han sagde, at grunden 

til, at sognerådet havde ham tilkaldt til skattemøde, var den, at han havde opført renter af den 

kapital, han skyldte sin moder, og det kunne de ikke se, hvad var for et beløb.  

Jeg var inde hos smeden og modtog skatter. En mand fra Stejlbjerg holdt der med en hest, som 

Kristensen havde solgt til en mand fra Læsø for noget over 600 kr., men de kunne ikke bruge hesten 

derovre, så tog Kristensen den tilbage. Smeden har løst næringsbevis, det koster 52 kr. Han søger 

om kriselån. Jeg var inde hos mejeribestyrer Storgaard og modtog skatter. Han sagde, at det nye 

sogneråd holder konstituerende møde i dag. Jeg var også inde i hjemmebageriet, men pigerne var til 

begravelse med Kristen Mogensen i Bjergby. 

I formiddags hentede den nye mand, Henry, S. Uslev, et læs halm af stakken i græsgården. 

I aften var Thorvald Nielsen fra Tronsmark her, han fortalte, at hans søster Asta, der tjente et sted 

sønderude, er kommet af sin tjeneste og har taget plads hos fru Raunstrup i Lørslev til 1. maj, så 

skal hun til Bindslev fattiggård at tjene. 

I aften var Marie inde hos Sofus´ til pigemøde. 

 

Fredag den 24- marts. 

Smukt vejr. Vind i vest. 

Holger og Johannes kørte møg på nr. 57-64. Sidst på dagen spredte Johannes møg. Jeg huggede 

pindebrænde i haven. 

Jens Nørgaard, Karlsminde, var her og betalte kommuneskat. Ejnar Jespersen betalte sin 

amtstueskat, som jeg har lagt ud for ham + 48 øre. 

Alfred Pedersen og Emanuel Thomsen hentede halm her i eftermiddag. 

Telefon: Andreas Degnbøl - han fortalte at sognerådet har valgt Alfred Jensen, Fælledgaard til 

kasserer. Til skolekommissionen blev valgt Hans Nielsen, Bakkegaard og Niels Larsen, Klodske. 

Til svinereguleringsnævn valgtes Hans Nielsen, Jørgen Holtegaard og Mikkel Steffensen, 

Gammeljord. 

 

Lørdag den 25. marts. 

Smukt vejr. Nattefrost. 

Kørt et par læs møg på nr. 57-64. Spredt møg og pløjet det ned. 

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var oppe hos Maria og Anna med nogle æg 

og drak kaffe der. Maria har modtaget brev fra Frederik i Amerika - hans kone ligger på sygehuset 

af kræft i livmoderen. Hos materialist Lauritsen betalte jeg 10 kr. for en gummistrømpe. Hos 

Schønning købte jeg to træskeer.  

Jeg var inde på politikontoret og betalte to bøder 20 og 6 kr. Jeg var oppe hos afdøde sognefoged 

Mads Jensens datter fra Vellingshøj, frk. Jensen. Der bor på kirkegårdsvej 13 i et hus, som hendes 

forældre købte, da de i 1913 solgte deres hus i Vellingshøj. Hun var meget venlig og fortalte mig en 

del om slægten i Smidstrup. Jeg drak kaffe hos hende, og mens jeg sad der, kom Mads Olesens 

søster, der er gift og bor i Vennebjerg - de har også boet i Skibsby i den gård, som i sin tid var 

fattiggård. 

Jeg var på Centralbiblioteket og afleverede et par bøger og lånte 3 samt Vendsyssel Tidende 1900. 

Talte med bibliotekar Nielsen, lærer N.P. Pedersen og Lund. 
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Sidst på dagen var lærerinde frk. Nielsen her at se til Ingeborg, hun betalte årbogen med 3 kr. 

Alfred Pedersen hentede halm her i dag. 

Fårene og lammene var ude i dag første gang. 

 

 

 

Søndag den 26. marts 1933. 

Smukt. Nattefrost. 

Otto kom hjem i middag. Erna kom i eftermiddag. Øjvind var her i eftermiddag. I aften var Sofus 

og Ane herinde. Johannes og Marie var i byen i dag. 

 

Mandag den 27. marts. 

Tørt vejr. Vind i vest, blæst. 

Vi kørte den sidste havrestak (9 læs) ind i laden. Kørt nogle læs kålrabi hjem. 

Melankton var her og købte en tyrekalv, omtrent et år gammel for 40 kr. Den brogede ko 1s.p. østre 

side fik en sort kviekalv sidste nat. 

I dag var Ingeborg oppe hele dagen. 

Jeg betalte posten penge for blade, 6,25 kr. 

Telefon: Uddeler Nielsen. Hjørring Andels Svineslagteri (Sofus skal levere en ko til destruktion på 

onsdag formiddag, han havde imidlertid solgt den til Melankton i dag for 40 kr.) 

 

Tirsdag den 28.marts. 

Smukt tørt vejr. Vind i vest. 

Johannes kørte mælk. Kørt møg resten af dagen på nr. 63 og 64. Hugget pindebrænde. 

Kristian Svendsen hentede 2 grise her i formiddags. En karl fra Holtegaard var her med et skema 

vedrørende svinereguleringen. I aften var Harald Jensen, Fælledgaard, her og meddelte, at han ville 

møde på sessionen i år. 

 

Onsdag den 29.marts. 

Smukt tørt vejr. 

Spredt møg på nr. 63 og 64. Pløjet 63 og 64, harvet 61-64. Jeg arbejdede i haven med at sanke 

pindene af den søndre ager. Hugget kvas. 

Telefon arbejder Stendys var her i eftermiddag og satte nye batterier i telefonapparatet. 

Skomagerens datter, Maria, var her i eftermiddag. Alfred Pedersen hentede et læs halm af stakken i 

græsgården. 

Telefon: Martin Sørensen, Grøntved, Jørgen Holtegaard, Søren Houen, Jeppe Bastholm, Peter 

Nielsen, Retholt, Kristian Lassen, S. Gøggaard, Martin Andersen, Kabbeltved, Folmer Andersen, 

Bjergby, Thomas Lassen, Kristiansminde, Hans Nielsen, Bakkegaard  - det var de karle, som skal 

møde på sessionen den 4. april, som jeg mindede om at møde. Martin Pedersens søn, Jørgen, 

flyttede sidste fredag fra Vidstrup til Lyngså. 

Kristen Kjeldsens plejedatter var her med kommuneskatter. Hun sagde, at de var syge af influenza. 

 

Torsdag den 30. marts. 

Smukt stille vejr. 

Holger og Johannes kørte møg hele dagen. 

Kristen Vandkær var her sidst på dagen og betalte sin og sin tjenestepiges kommuneskat. 

Niels Grøntved var her i aften og telefonerede til Peder Thirup. 

I aften var Holger og Johannes til karlemøde oppe hos Kristian Gaardbo. 
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Fredag den 31. marts 1933. 

Lidt gråt. Blæst. Vind i vest. 

Johanne kørte mælk. Spredt møg og pløjet. 

I eftermiddag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var oppe ved søster Tine, hvor jeg drak 

kaffe og sad og talte lidt med hende. Hos Hansen, Stokbrogade købte jeg garn for 1,80 kr. og 1 brev 

nåle, 15 øre. Hos Schønning købte jeg en kam, 35 øre. Hos urmageren i Svinget fik jeg et par 

stænger sat på et par briller, 50 øre og et brillehus, 50 øre. Brystsukker, 10 øre. Flipper vasket, 30 

øre. 

Kl. 3.45 var der bestyrelsesmøde på Centralbiblioteket. Mødte var adjunkt Vinther, kandidat 

Thomasen, Bertel Østergaard, Kristian Pedersen, lærer Horn, Bjørn og journalist Allerslev. Vi 

forhandlede om nye vedtægter for biblioteket, og det var en meget fordragelig forhandling, der blev 

ført. Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 6. Jeg havde bøger med fra Sofus og Holger og 

afleverede på biblioteket. Jeg havde 884,36 kr. med op til lærer Rasmussen, Bjergby. 

I aften var Peter Degnbøl her og betalte skat. Johannes og Marie var nede i Uggerby til 

husflidsudstilling i aften. 

I dag afholdtes tvangsauktion over Julius Olesens ejendom i Fjeldsted. 

Proprietær Johannes Kjærgaard, Hjørring har i dag mageskiftet sin store ejendom, Gl. Torv 5, 

Frederikshavn, der er ansat til 80.000 kr. med den, mejeriejer Haaning, Dybvad, tilhørende gård 

Grimmeshave i Astrup ansat til 39.250 kr. Hr. Haaning betaler i byttesum 40.750 kr. Kjærgaard har 

derefter videresolgt halvparten i gården til proprietær Jensen, Siveslet, så at de ejer gården i 

forening. Overtagelse 1. april. 

Journalist Allerslev fortalte, at statsbetjent Kristensen (Ugiltgaard) er noget skør i hovedet, han går i 

den formening, at politimester Funch søger at skade ham, og han truer med at ville skyde 

politimesteren.  

Blandt de bestemmelser, som centralbiblioteksbestyrelsen tog i dag, var også denne, at biblioteket 

skal være lukket hele søndagen. Denne bestemmelse var der enighed om. 

 

Lørdag den 1. april. 

Lidt koldt. Vind i vest. 

Kørt møg og spredt møg på nr. 59-60 og pløjet møg ned. 

Ane var herinde i eftermiddag. 

I aften var Holger oppe i forsamlingshuset, hvor lærer Holm fra Horne holdt foredrag. 

Kristen Lønsmann var her i eftermiddag, han var med Søren Holts lastbil, der var henne ved Niels 

Grøntved med kunstgødning. 

Telefon: Sagfører Crone, der spurgte, om Karl Kristensen Gøggaard var god for 100 kr. Det mente 

jeg nok. 

 

Søndag den 2. april. 

Smukt tørt vejr. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger var i kirke. 

Broder Johannes´ søn, Vilhelm, bliver konfirmeret i dag i København. 

I eftermiddag var Holger oppe i Skovsgaard.  

Andreas Degnbøl var her i eftermiddag. 

Poul Nørgaard fra Karlsminde var her i formiddag og forlangte at komme på session. Anton 

Skovsmoses søn var her og spurgte, om han skulle på session. Henry Ejstrup var her og fik et 

flyttebevis. 
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En mand fra Bindslev, Skjelager, var her i formiddag og tilbød at ville grave tørv i mosen for 1,50 

kr. pr. 1000 stk. 

Den sorte kvie 9 s. p. ø. side fødte en rødbroget kvie sidste nat. I aften var Arne Bastholm her efter 

et lægdsbevis. 

 

 

 

Mandag den 3. april 1933. 

Blæst. Vind i vest. 

Kørt resten af kålrabierne hjem fra kulen på nr. 43-52. Kørt 2 læs møg på vestre hovedager 57-64 

og pløjet det ned. Harvet i Hedemarken og de vestre agre i Eskær. Jeg arbejdede med hegn i haven. 

Melankton hentede en tyrekalv i formiddags. Vasket klæder. 

I eftermiddag var hestene oppe i Stenshede til hestesyn. 

Øjvind Sørensen var her med et brev til udskrivningschefen. Afsendt brev til lægdsforstanderen. 

En karl fra Uslev var her og forlangte, at Martellus´ søn måtte fremstille sig på session i morgen. 

 

Tirsdag den 4. april. 

Blæst. Vind i vest. Sidst på dagen kom en regnbyge. 

Johannes kørte mælk. Kørt møg. 

Holger hentede en gris oppe hos Hans Nielsen, som han har købt for 110 kr. Den skal fare om kort 

tid. 

I dag afholdtes session for Mygdal sogn. Jeg tog til Hjørring med Tverstedbilen kl. 7.45. Da jeg 

kom til brugsforeningen, var den noget forsinket grundet på, at en mælkevogn fra Karlsminde var 

kørt i grøften., da den ville køre forbi rutebilen. Udover at der var spildt en del mælk, skete ingen 

videre skade. 

Da jeg kom til Hjørring, var jeg oppe hos Maria og Anna og drak kaffe. Vi kom til at tale om 

Kristian Birkbaks døtre, Frida og Gudrun. Maria syntes ikke godt om Gudrun, hun er meget 

reserveret i sin fremtræden, og Maria tror ikke, at hun egner sig til at være leder blandt de unge. 

Deres broder, Kristian, der er i København, har 2 børn med den kvinde, han lever sammen med. 

Hos boghandler Betty Mogensen købte jeg 2 bøger for 3,50 kr. Kort og billeder for 30 øre og i 

varehuset købte jeg en tegnebog for 3,85 kr. Jeg var inde på politikontoret og talte med politimester 

Funch, og lidt før 10½ gik jeg hen til Teknisk Skole, hvor de unge karle var mødt, og kort efter kom 

vi ind og blev færdig inden kl. 12. Bagefter var vi henne i missionshuset og drak kaffe. De fleste af 

karlene var med derhenne. 

Derfra gik jeg hen i Danmarksgade til missionær Kristiansen, hvor jeg købte en bog til 1 kr. Jeg gik 

så ind til Kristen Lønsmann og sad og talte med ham en times tid. 

 Kl. 3 gik jeg atter hen i missionshuset, jeg var blevet opfordret af Kristiansen til at komme der. Der 

mødte efterhånden så mange karle, at alle pladser blev besat, der mødte også nogle ældre, vel nok 

lægdsmænd, deriblandt Kristian Nielsen, Højen i Astrup og Laurids Uggerhøj fra Rædkær i Asdal. 

Der blev opvartet af nogle kvinder med sødsuppe, kartofler og steg, og missionær Kristiansen 

ledede. Der blev sunget nogle sange, og Kristiansen holdt en kort tale.  

Da vi var færdig med at spise, holdt arrestforvarer Grønbeck en tale, hvori han fortalte adskillige 

træk fra sin soldatertid for 40 år siden. Han havde ligget som dragon i Randers i 20 måneder. Han 

fortalte også, hvordan de bar sig ad i hans hjem, når de sluttede dagen: Efter at de havde holdt en 

aftenandagt, blev lyset slukket, og så lå de i sengen og sang aftensange som f.eks. ”Nu lukker sig 

mit øje”, eller ”Lyset slukkes, alt er stille”.  

Derefter holdt provst Sevaldsen en kort tale ud fra Newtons arbejde med at udforske tyngdeloven. 

Der blev så drukket kaffe, og derefter skiltes vi. Jeg talte med Kristian Nielsen, Højen, der fortalte, 
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at han var søn af Kristen Nielsen, (??) og Mine Kristiansen (søster til Hans Sandager). Hans fader 

var gift 2 gange, hans anden kone hed Mariane. Da hans fader var død, solgte hun gården Nørskov - 

hun købte så gården Højen for 18.000 kr., men fortrød handelen, og så tog Kristian gården af hende 

for 18.000 kr. Det var i 1910, han fik den, han drev den i 5 år som ugift. 

Jeg købte en Blå Kors-almanak for 50 øre og kom 1 kr. i bøssen. Jeg var derefter henne på 

Centralbiblioteket, hvor jeg modtog 6 kr. i diæter for sidste bestyrelsesmøde. Jeg talte med 

bibliotekar Nielsen, der takkede mig for mine udtalelser på bestyrelsesmødet. Det var, da Winter 

ville have bestemt en hel del om, hvad bibliotekaren skulle udrette. Jeg sagde, at vi kunne ikke give 

os til at foreskrive, hvad han skulle bestille. Han skulle have tid til at tale med folk, der kom på 

biblioteket. Talt med N. P. Petersen og lærer Lund. 

Jeg tog med Marius Gaarden hjem. 

 

Onsdag den 5. april 1933. 

Smukt vejr. 

Kørt møg i formiddags oppe i Heden. I eftermiddag spredt møg og pløjet det. Jeg kørte til mølle 

med 6 skp. hvede til mel, og hentede et svinehoved i brugsen. 

Den røde ko, 3 s. på v. side fødte en tyr sidste nat. 

Otto var en tur hjemme i aften. 

 

Torsdag den 6. april 

Klart vejr. Vind i nord. 

Johannes pløjede i Heden Holger slagtede kalven, der var født i går nat og var kørende til brugsen 

efter kraftfoder. Rullet tøj. 

Modtog mælkeprøveflasker fra landpolitiet. Modtog kort fra gartner Kraglund. 

I aften var Marie oppe i missionshuset til pigemøde. Kristen Jakobsen var her at betale 

kommuneskat i aften. 

 

Fredag den 7. april. 

Smukt, stille vejr. Nattefrost. 

Johannes harvede. Holger og Johannes såede kunstgødning i Søndermarken. Jeg mugede under 

kalvene i stalden. 

I formiddags var jeg oppe på mejeriet og udtog mælkeprøver, som jeg sendte til Forsøgslaboratoriet. 

Jeg modtog Th. Steffensens og Ejnar Steffensens skat. Jeg var hos Inger Anna Larsen og modtog 

skat, ligeledes i brugsen og modtog skat af kommis Kristensen. Jeg sad og talte en stund med 

Nielsen, betalte min skyld til dato, 19,70 kr., og modtog et kort over ydremissionærerne, 20 øre. 

Nielsen lod til, at Martin Pedersen, Kabbeltved ikke kunne blive ved at sidde ved gården, han 

skyldte penge mange steder, han skylder også meget i brugsforeningen. De vil være med alle vegne 

og sætter meget ind på at være med blandt de førende. Jørgen, deres søn, syntes Nielsen ikke om, 

han var selvklog i høj grad. 

Jeg var den vej ad Peder Thirup med en skrivelse fra politimesteren. 

I eftermiddag var jeg oppe i Degnbøl og hentede planter, som jeg betalte med 3,40 kr. Jeg fik nogle  

med til Sofus, som jeg betalte med 2 kr. 

Telefon: Handels- og Landbrugsbanken - spurgte efter om Kristian Lassen, S. Gøggaard var god for  

1000 kr. Det mente jeg no). 

 

Lørdag den 8. april. 

Smukt. 

Kørt 6 læs baarhø ind af stakladen. Kørt kålrabi ind. Harvet. Malet grutning. 
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Søndag den 9. april 1933. 

Smukt, mildt vejr. 

 Konfirmation i Mygdal kirke. Der var 22 konfirmander, deriblandt Sofus Kristensens søn, Ernst, 

Martin Pedersens datter, Martin Sørensens søn, Øjvind, og Hans Jensens søn, Vilhelm. I 

eftermiddag gik jeg og Ingeborg, efter indbydelse, ind til Sofus´ og var der til kl. 10½. Der var en 

del fremmede, deriblandt Sofus´ stedmoder, hans broder, mejeristen fra Hulsig med kone og 2 

sønner, hans broder Otto fra Vogn og hans kone, Sofus´ halvsøster, der bor ved Vien i Mosbjerg og 

hendes mand Aksel, uddeler Nielsen, hans kone Maria, Laurids Hahn, Tronsmark og hans kone, 

Søren Nielsen og hans kone fra Uggerby, Senius Nielsen og hans kone fra Bindslev. Da vi kom, 

drak vi kaffe og derefter så vi gaverne, som Ernst havde fået. Vi havde givet ham en tegnebog til 

3,85 kr. Der var en stor bunke telegrammer og andre gaver. Om aftenen fik vi suppe, kartofler og 

steg. Der blev ved bordet sunget nogle salmer, og uddeler Nielsen holdt en tale væsentligt rettet 

mod konfirmanden, og senere blev der sunget en del sange i Indre Missions sangbog. Før vi tog 

afsked, drak vi atter kaffe. 

 Vi gav Martin Pedersens datter en bog til 1 kr. og sendte Øjvind Sørensen og Hans Jensens søn 

Vilhelm et telegram. Erna kom her i aften og var her sidste nat og i dag. Otto kom hjem i 

formiddags. 

Johannes og Marie var ude i Hallund til konfirmation med deres søsters barn. 

 

Mandag den 10.april. 

Mildt vejr. Vind i sydvest. 

Kørt møg på nr. 16-18. Harvet. Jeg hentede hvedemelet i Degnbøl Mølle og havde en hane med op 

til Andreas Degnbøl. Bagefter hentede jeg den unge so, hun var blevet bedækket i går. 

Telefon: En sagfører fra Aalborg. Anne Pedersen, Kabbeltved (hun inviterede mig og Ingeborg til at 

komme derned i aften, men det kunne vi ikke). 

 

Tirsdag den 11. april. 

Smukt, tørt vejr. 

Kørt møg på nr. 18-19. Spredt møg og pløjet ned på det. Bagt brød. Houmann var her og skød et par 

trumper (?) i græsgården. 

Telefon: Anna Pedersen, Kabbeltved - hun inviterede os til komme derned i aften. Ane var herinde 

og talte derom, og vi bestemte os så til at følges ad derned.  

I aften gik jeg og Ingeborg ned til Martin Pedersens i Kabbeltved i anledning af deres datters 

konfirmation. Vi slog følge med Sofus og Ane. Foruden os var der en del andre gæster, nemlig 

Johannes Pedersen og Gerda, Lassen, Lykkegaard, hans kone, samt lærer Jensen og Johanne. Vi sad 

der til kl. 11 og fordrev tiden med samtale. Anders Kabbeltveds søn Niels, der er 32 år, er forlovet 

med Ole Frederiksens datter Anna. Kristian Thøgersen har et barn med den pige, der tjente hos dem 

sidste år, hun er fra Stensbæk Mark. Ingemann Gru var her i aften. 

 

Onsdag den 12. april. 

Smukt. En regnbyge sidst på dagen. 

Johannes kørte mælk. Spredt møg og pløjet det ned. Sået blandsæd på nr. 81-86, 95-100 og harvet 

derpå. Kørt 2 læs kålrabi ind. Muget under fårene. 

Valborg var her med lodsedler til armenierbasaren. 

 

Torsdag den 13. april. Skærtorsdag. 
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Vind i vest. Blæst, det blev efterhånden til storm og jordfog, både i syd og øst røg markerne på de 

lette jorder. 

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke. Johannes og Marie var i byen. I aften var der karlemøde inde til 

Sofus´. Holger og Johannes var derinde, og Marie var derinde og hjalp med opvartningen. 

Telefon: Andreas Degnbøl (han sagde at Jakob Jespersen er kaldet til embedet i Holbæk ved 

Randers). 

 

Fredag den 14. april 1933. Langfredag. 

Smukt vejr. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Cand. theol. Jakob Jespersen prædikede, og pastor Thaarup 

gjorde tjeneste ved alteret og havde altergang. Jeg og Holger var i kirke. Der var mødt mange folk, 

og Jakob Jespersen holdt en meget tarvelig langfredagsprædiken. Erna var med Holger hjem fra 

kirke, og i eftermiddag var de oppe til Hans Nielsens. 

Radio: Hørt en god prædiken af pastor Ege i slotskirken. 

Lørdag den 15. april. 

Blæst. Vind i vest. Skåret hakkelse. Tærsket hen ved 5 trave havre. Renset havre og blandsæd. 

Harvet færdig på nr. 81-86, 95-100. Hentet korn og kraftfoder i brugsen. Kørt kålrabi ind. Hans 

Frederiksens søn, Kristian, hentede et læs sædekorn, blandsæd og havre i eftermiddag. 

Lærer Rasmussen var her i formiddag og vi foretog opgørelse - jeg betalte, hvad jeg havde 

modtaget af kommuneskatter og modtog betaling for læsning ved kirkestævne 12,50 samt frimærker 

for 7,50. Rasmussen sagde at Hans Svendsen købte Holger Mikkelsens gård Nørre Træholt ved 

tvangsauktionen den 1. ds. Han sagde, at Anders Mølgaard ikke havde den fornødne myndighed til 

at kunne få folk til at betale skatterne, da han selv døjede med at betale, hvad han skulle. 

Marie var cyklende op til brugsen efter et brød. Jeg betalte posten licensafgift 10 kr. 

Afsendt brev til Anna Jensen, Kirkegårdsvej (jeg sendte hende et uddrag af mine slægtsoptegnelser) 

I aften kom Kristen Lønsmann her, han havde været med Marius Gaarden. 

 

Søndag den 16. april. Påskedag. 

Tørt vejr. Blæst. Koldt. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Fra kirken gik jeg hen til Degnbøl, hvor jeg fik 

kaffe. Andreas og jeg fulgtes ad til missionshuset, hvor der var møde kl. 5 ved missionær 

Kristiansen, Hjørring. Vi kom noget tidligt og var en tur henne til Kristen Lyngsigs, der var Edvard 

Knudsen fra Ørnbøl. Derefter var vi henne i missionshuset, der var mødt omkring 30 mennesker. 

Kristiansen holdt en god tale over påskeevangeliet. Der blev givet en gave til Indre Mission, jeg gav 

2 kr. Murer Peters søn var bilende med missionæren. 

Emma og Otto kom her i formiddags og i eftermiddag var Kristian Lyngsig her. I aften var Holger, 

Erna og Otto inde til Sofus´.  

Johannes kørte mælk i dag. Han og Marie var i byen i dag. 

Kristen fortalte, at barthianeren, pastor Adamson, i Jelstrup er blevet sat fra sit embede. Grunden 

skal være den, at han har gjort sig skyldig i seksuelle udskejelser i København, mens han var præst 

der. Han var så blevet afpresset penge i større stil af folk, som vidste besked med hans forseelser. 

Biskop Oldenburg skal have været vidende om hans udskejelser, da han blev kaldet til præst 

heroppe. 

Han fortalte, at amtsinspektør Nielsen (Baltica), der for nogle år siden var medlem af Hjørring 

menighedsråd og også hjalp som leder i søndagsskolearbejdet og også var stadig til at møde i 

missionshuset, har trukket sig tilbage fra det hele. Grunden dertil var den, at han har levet i 

usædelighed i høj grad og var slem efter andre kvinder, skønt han har kone og flere børn. 

Søren Houens køer kom ud på græd langfredag. 
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Mandag den 17. april 1933. 2. påskedag. 

Koldt. Vind i nord. 

I eftermiddag var Hans Nielsen og Stine her. 

Kristian Thøgersen var her at telefonere om et par grise, han ville af med i morgen. 

 

Tirsdag den 18. april. 

Frost. Blæst. Vind i nord. Meget koldt. 

Sået blandsæd i de korte agre i Heden og harvet derpå. 

I formiddags fødte den unge so fra Bakkegaard 7 grise. Johan Henriksens bil hentede 2 grise. Marie 

hentede 11 andeæg i Kristianshede, de kostede 15 øre pr. stk. 

I aften var Jeppe Bastholm her og betalte kommuneskat. Han havde en skrivelse fra 

sygeplejerskernes alderdomsforsikring med, hvor der blev forespurgt om, hvem der var Jakobe 

Bastholms arvinger. Jeg mente, at det var hendes moder. 

Sofus betalte mig 2 kr., som jeg har lagt ud for ham til planter. 

 

Onsdag den 19. april. 

Koldt. Blæst. Vind i nord. 

Harvet og sået i Søndermarken. I eftermiddag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var inde 

på amtstuen og forlangte et stempelmærke til 10 kr. til brugsforeningens nye love, men da der var 

gået over 3 uger efter at de var vedtagne, måtte de ikke sætte stempel på dem, de sagde så til mig 

om at henvende mig på amtskontoret desangående. Jeg gik så derhen, men da frk. Simonsen ikke 

var til stede før kl. 2½, måtte jeg gå igen. Senere var jeg så heldig at træffe hende, hun sagde, at et 

stempelmærke kostede 20 kr., men der skulle også betales en bøde, fordi det var for sent, det var 

meldt. Hun sagde endvidere, at hvis der ikke var nogen væsentlig forandring mellem de gamle og 

de nye love, så behøvede de nye love ikke at blive stemplet, hvis de gamle love var vedtaget før 

1909. Det blev så bestemt, at uddeleren skulle komme ind til hende med et eksemplar af de gamle 

love, og hun ønskede også at se forhandlingsprotokollen. Hun sagde, at jeg kunne nok kassere 

stemplet, men da jeg ikke havde gjort det før, så rådede hun mig til at rådføre mig med fuldmægtig 

Barfoed om sagen. 

Jeg købte 1 fl. paraffinolie for 85 øre. Købt blomsterplanter for 60 øre. Købt 1 knibtang for 1,15 kr. 

Træske 30, konvolutter 30. Jeg var på Centralbiblioteket og afleverede Vendsyssel Tidende og 3 

bøger og lånte 2 bøger. Talt med Thorvald Baggesen, Rakkeby, og lærer Obel, fh. Poulstrup. 

 

Torsdag den 20. april. 

Tørt vejr. Blæst. Vind i nord. 

Johannes kørte mælk. Sået kunstgødning (salpeter og superfosfat) på nr. 42-56. Harvet. Renset byg. 

Kristen arbejdede i haven i dag. 

I aften kl. 7½ var der gudstjeneste i Mygdal kirke ved provst Sevaldsen fra Hjørring i anledning af 

at der i morgen holdes basar til fordel for armenierne. Jeg, Holger og Marie var i kirke. Der var 

mødt mange folk. Provst Sevaldsen holdt en god prædiken over et stykke i Jobs Bog. Efter 

gudstjenesten blev der ofret en gave i bøsserne til armenierne. Jeg gav 1 kr. 

 

Fredag den 21. april. 

Smukt, klart vejr. Hård frost sidste nat. 

Sået 2r. byg på nr. 42-56. Harvet derpå. Pløjet i Østermarken i formiddags. Jeg jævnede 

muldvarpeskud ud på baarerne nr. 22-41. Jeg og Marie tog rosenkartoflerne ind af kulen i haven. 
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I formiddags var lastbilchauffør Kristian Christoffersen her og købte den røde kvieko, der ikke vil 

malke, for 75 kr. Han hentede den i middags. 

I dag holdtes basar i forsamlingshuset til fordel for de nødlidende armeniere. Ingeborg var deroppe i 

eftermiddag, i aften var Johannes og Marie deroppe. 

 

Lørdag den 22. april 1933. 

Tørt vejr. Køligt. Vind i vest. 

Renset havre og sået havre på Blaashede. Johannes harvede hele dagen. Jeg tromlede. Holger var 

kørende til brugsen efter kraftfoder - han fik brugsforeningens forhandlingsprotokol med hjem, da 

jeg vil have den med til amtet, når jeg skal ordne stempelspørgsmålet. 

I middags rejste Kristen Lønsmann til Hjørring med Marius Gaarden.  

Kontrolassistenten var her i formiddag og fik mig til attestere for afskriftens rigtighed på en 

ansøgning om at blive antaget som betjent i statspolitiet. Der skal antages 100 nye statsbetjente. 

Foruden mig, havde Martin Pedersen, Kabbeltved attesteret. Alfred Jensen, Dalsgaard er blevet 

formand for kontrolforeningen. 

I Kristeligt Dagblad for 20/4 står: Forlovede: Frk. Dott Gjørup, datter af sognepræst Knud Gjørup, 

Køge og sognepræst Jakob Jespersen, Holbæk – Udby ved Randers, søn af gdr. Kr. Jespersen, 

Østergaard, Mygdal. 

 

Søndag den 23. april. 

Smukt klart vejr. Vind i nord. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var kørende i kirke. Vi gik til alters. Hesten var 

i Degnbøl. Drikkepenge 50 øre. 

Johannes og Marie var i byen i dag. 

I eftermiddag var Andreas og barnet Ebba hernede. Radio: Hørt provst Munk prædike i Slotskirken. 

Sofus og Ane var herinde i aften. Sofus fortalte, at Karl Langlykkens søn, der er forlovet med 

Martin Thøgersens datter, har købt afdøde købmand Janus Jensens gård i Mosbjerg. 

 

Mandag den 24. april. 

Smukt Vejr. 

Sået havre. Johannes kørte mælk. Harvet og pløjet i Østermarken. Jeg tromlede både i formiddags 

og i eftermiddag.  

I eftermiddag var Ingeborg oppe i Stenshede og så til Kristian og Josefine, der begge har holdt 

sengen i 3 uger. Sygeplejersken Anna Henriksen er der og passer dem. 

Valborg var herinde og telefonerede til Hans Nielsen, det er nemlig hendes 16-årige fødselsdag i 

dag. I den anledning var Marie derinde i aften. Niels Grøntved og Kristian Thøgersen var her at 

telefonere om at blive skilt ved grise i morgen. Niels Jensen var her og ville låne den brune norsker, 

men vi kunne ikke undvære den. 

 

Tirsdag den 25. april. 

Smukt, tørt vejr. Rim i morges. 

Johannes pløjede og knivtromlede i Østermarken. I formiddags tromlede jeg. Tog kartoffelkulen op, 

der var en del fordærvede kartofler iblandt. Sået ærter i haven. 

Johan Henriksen hentede 2 grise. Bindslev bager var her med brød i aften. 

 

Onsdag den 26. april. 

Smukt. Vind i sydøst. 

Johannes pløjede i Østermarken. Sået frø og harvet det ned. 
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Skagen fiskebilen var her, købte rødspætter for 45 øre pr. pund. Konrad Kristiansen var her og 

betalte kommuneskat, han ville have mig til at sige, hvordan han skulle gå frem i anledning af loven 

om henstand med renten af statslån. 

Peter Degnbøl var her og opkrævede sygekassepenge, 11,58 kr. 

Ejnar Pedersens chauffør var her og blev gjort bekendt med, at han skulle betale en bøde på 30 kr. 

Mads Kr. Pedersen var her og lånte såmaskinen. Aksel Larsen, Langlykken, har købt Janus Jensens 

gård i Mosbjerg for 25.000 kr. 

Holger betalte min og hans kommuneskat for januar kvartal 1933, 135,42 kr., samt sygekassebidrag 

11,58 kr., samt forpagtningsafgift 148,50 kr. 

 

Torsdag den 27. april 1933. 

Blæst. Tørt vejr. 

Harvet og sået kunstgødning på brakmarken i Østermarken. I dag begyndte vi at fodre med 

runkelroer, da kålrabierne er ved at være brugt. Holger hentede en roesåmaskine og en radrenser 

nede i Bindslev i dag. 

I middags tog jeg og Ingeborg med Marius Gaarden til Hjørring. Lærer Jensen var med bilen, han 

ankede over, at Jens Trumpgaard havde skamferet nordre side af den fredlyste bavnehøj sydvest for 

Odden ved at skære en del af den bort. Vi havde en sæk kartofler med op til Maria. 

Da vi kom til Hjørring, gik vi ned til Oskar Møllers, hvor vi købte sengetøj for 30,89 kr. Ingeborg 

fik 5 kr. 

Jeg var inde på politikontoret og ville have afleveret et bødeforlæg vedr. Holger Mortensen, men de 

ønskede, at han skulle betale pengene til mig. Jeg modtog lægdsmandsløn, 29 kr., talte om hvem, 

der skulle have tilsyn med fredlyste steder med fuldmægtig Barfoed. 

Hos sagfører Ejvind Schmidt betalte jeg for Ejnar Pedersen 14,28 kr. Jeg var inde på 

Diskontobanken og indsatte 200 kr. på min konto og fik et par checks vekslet. 

Jeg var inde på amtskontoret og afleverede to forhandlingsbøger og to love til fuldmægtig frk. 

Simonsen.  

Kl. 5 var jeg til bestyrelsesmøde på Centralbiblioteket, mødte var alle undtagen lærer Horn, der var 

syg af influenza. De to nye bestyrelsesmedlemmer, lærer Nielsen, Halvorsminde og fuldmægtig frk. 

Simonsen fra amtskontoret var mødt. Formanden, adjunkt Vinther, bød velkommen, specielt til de 

nye medlemmer. Derefter konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Vinther til formand og Bertel 

Østergaard til næstformand. Til kasserer genvalgtes lærer Horn. Bogudvalget blev også genvalgt. 

Nielsen aflagde beretning og omtalte oprettelsen af nye sognebiblioteker, blandt andet i Ingstrup 

sogn, hvor der blev oprettet en bogsamling sidste år. Fra andre biblioteker er der i årets løb lånt 498 

bind. Bibliotekaren har gjort 8 rejser ud til andre steder for at bistå med oprettelsen af biblioteker. I 

det hele har personalet været ude at bistå andre biblioteker i en måned á 7 timer daglig. 

Foredragsvirksomheden har givet noget underskud. Omtalte udlånet af bogkasser. Nielsen, 

Halvorsminde, spurgte om hvad der skal betales for bogkasselån og ønskede en forandring 

desangående i vedtægterne. 

Winther svarede derpå, at vedtægterne var indsendt til ministeriet til approbation. 

Bjørn syntes ikke det var værd at forandre vedtægterne 14 dage efter at de var vedtaget. 

Vinther oplæste regnskabet og omtalte gælden. 

Bjørn omtalte foredragsvirksomheden. 

Budgettet blev drøftet og godkendt. Det bestemtes at købe en skrivemaskine til transportabelt brug, 

den skal koste 295 kr. Vinther omtalte, at vi skal have en ny assistent, men så måtte Petersens 

arbejde indskrænkes, han havde talt med ham derom, og han havde indrømmet, at det var rimeligt, 

at han fik mindre arbejde og løn. Der skal antages en ny assistent fra 1. juni. Petersen skal så hjælpe 

på biblioteket fra 1. juli til april for 600 kr. Allerslev sagde, at Petersens løn som lærer var 5.600 kr. 
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Der foretoges valg af 2 repræsentanter til at deltage i bibliotekernes generalforsamling først i 

august, dertil valgtes Vinther og Bertel Østergaard med mig som suppleant. Vinther blev bevilget 

gratis telefon, han har hidtil haft halv telefon. 

Bibliotekar Nielsen ankede over, at han var for bunden med hensyn til indkøb af bøger, men blev 

afvist af Bjørn, der mente, at det henhørte under bogudvalget. 

Jeg modtog rejsediæter på biblioteket, 6 kr. 

Jeg var inde på skifterettens kontor og skrev en leveattest for Maren Jensen, Nyeng. Kontorist Hein 

havde ringet herned og spurgt efter mig, og da han fik at vide, at jeg var i Hjørring, gik han i KFUK 

og spurgte efter mig. Da jeg kom derop, ringede jeg til kontoret og lovede at komme derind. 

Efter bestyrelsesmødets slutning var jeg oppe ved søster Tine og sad og talte med hende, og derefter 

var jeg oppe hos Maria og Anna og spiste mellemmmad - jeg sad hos dem til kl. 10, så gik jeg ned 

til stationen, og kl. 11 tog jeg Tverstedbilen, jeg var den eneste passager, og han kørte mig hjem og 

det gav jeg ham 1,50 kr. for. 

I dag brændte Chr. Baltzersens gård i Tversted. Chaufføren sagde, at det var Chr. Baltzersens 

sindssyge søn, der havde stukket ild på gården. 

 

Holger Mortensen, Retholt var her i formiddag og betalte 25 kr. fra købmand Ejnar Pedersen, 

Retholt.  

 

Fredag den 28. april 1933. 

Blæst. Vind i sydøst. Tørt vejr. 

Johannes kørte mælk. Sået havre i Østermarken og harvet ned på det. 

I formiddag gik jeg op til Alfred Jensen, Fælled, der nu er sognerådskasserer og sad og talte noget 

med ham om skatteopkrævningen mm. Jeg sagde til ham, at sognerådet efter min formening gjorde 

klogt i at antage en pantefoged. Alfred mente også, at der burde gøres noget for, at skatterne kunne 

komme mere hurtigt ind. Han sagde, at de penge, han skulle indbetale til bestyrelsen, han havde 

købt teglværket af, havde han lånt i Handels- og Landbrugsbanken, han ville have teglværket i gang 

i sommer. 

Derfra gik jeg op til Kristian Henriksen, Træholt Mark, og afkrævede ham en bøde på 6 kr. Jeg 

mødte vejmanden, Kristen Hansen, der fortalte, at om et besøg i Torslev i fjor, hvor han havde talt 

med min brodersøn, Kristian Grøntved. 

Da jeg gik hjemefter, var jeg henne i Trumpgaards plantage, hvor Thorvald Vestergaard var ved at 

bore efter vand, som han havde fundet i en dybde af 22 alen. Jeg var den vej ad Bavnehøjen og så 

på, hvordan der var skåret et stykke bort af nordre side af højen, det havde Jens Østergaard gjort for 

at få en vej mellem højen og skellet. Jeg sagde til hans kone, at det fik han lov at gøre om. 

I aften var Martin Thøgersen, hans datter Kamma, Karl Larsen, Søttrup, og hans søn Aksel Larsen 

her og fik ægteskabspapirer ordnet. 

Telefon: Frk. Simonsen, amtskontoret (hun meddelte mig, at brugsforeningens love ikke behøvede 

at blive stemplet, jeg skulle gøre en tilføjelse til dem, hun ville notere det med blyant på dem og så 

skulle jeg underskrive dette, jeg takkede hende for hendes hjælpsomhed) 

Uddeler Nielsen - jeg meddelte ham, at jeg havde været inde på amtskontoret i går og talt med frk. 

Simonsen om stempling af lovene. Seneres meddelte jeg ham, at lovene ikke skulle stemples. 

I aften bad Nielsen Holger komme derop i anledning af,  at Knud Ørnbøl var der og tog afsked med 

dem -  han rejser til Læsø den 1. maj. Holger rejste så derop. 

 

Lørdag den 29. april. 

Tørt, varmt vejr. 

Harvet, tromlet og kørt ajle. Jeg lagde nyt dæk på brønden i gården. 
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Lars Jakobsen, Hebbelstrup var her i aften og betalte kommuneskat for 1931 – 1932. Han sagde, at 

hans fader bliver ved med at være bestyrer i Grimmeshave, indtil gården bliver solgt. Hvis gården 

bliver solgt, har Kærgaard lovet ham, at han skulle få en mindre ejendom på Bøgsted Mark, som 

Kærgaard ejer, og som bebos af en mand, som ikke betaler renter eller afgifter til Kærgaard, og 

derfor kan suspenderes uden videre varsel. Denne ejendom kan Niels overtage uden at indbetale 

noget. 

 

Søndag den 30. april 1933. 

Smukt, varmt og tørt vejr. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Marie var i kirke. Otto kom hjem i formiddags. Efter middag 

kom Erna her. Holger og hende var henne i Bjørnsbølle i eftermiddag. 

 

Mandag den 1. maj 

Varme. Stille vejr. 

Johannes kørte ajle og harvede. Jeg tromlede. Holger såede kålrabi med en ny såmaskine til såning 

på flad jord. Holger læskede kalk. 

I eftermiddag kom vor nye hyrde, Kristian Sørensen, søn af Martin Sørensen, Grøntved. Hans søster 

Karen var med ham herned med hans skrin, som de kom kørende med på en mergelbør. Drengen 

bliver 12 år i morgen. Skorstensfejeren var her. 

Kristian Henriksen var her og betalte kommuneskat 10 kr. samt en bøde, 6 kr. 

 

Tirsdag den 2.naj. 

Harvet og tromlet. Kørt møg på ageren i haven, spredt det og pløjet. Jeg tog gulerodskulen op og 

sorterede den, kørt gulerødder og kartofler hjem. 

I eftermiddag var jeg til kontordag oppe i sparekassen i Bjergby kl. 5. Jeg tog med Tverstedbilen 

derop. Jeppe Kærgaard var mødt og hjalp til med indførsel i bøgerne. Albert Jensen og 

cementstøber Emil Jørgensen fra Nr. Bindslev var mødt. Emil Jørgensen ville låne 500 kr., da han 

har lejet et cementstøberi af Kristen Kirkegaards enke på 5 år. Han havde 5 kautionister med, 

nemlig husejer Karl Jensen, Sindal, brødkusk Niels Sørensen, Bangsbostrand, købmand Arthur 

Sørensen, Frederikshavn, havnebetjent Johan K. Olesen, Frederikshavn og husejer Jens P. Jensen, 

Sindal. 

Albert ville nok sætte 500 kr. ind i sparekassen til at låne ud til ham, men han ville ikke være 

kautionist for ham. Vi ville først forhøre os om kautionisterne, før vi gav endelig besked. Der er 

blevet sagt 5000 kr. op, som Sofus Holm Andersen skylder sparekassen. Mejerist Andersen, Astrup 

er kautionist for dem, og han har betalt 4000 kr., men da han er bange for, at hans kone skal få det at 

vide, da hun er hysterisk, så er det blevet ordnet sådan, at han har de 4000 kr. på en konto i 

sparekassen, og så forrenter og afdrager han Sofus Holms skyld. Jeg tilrådede at få noget skriftligt 

optegnet derom. 

Tage Grønbeck skylder 2400 kr. på 3 konti, disse er blevet sagt op, og kautionisterne G. Grønbeck 

og Frederik Uslev er blevet anmodet om at betale dem. Tage har tilbudt at betale 700 kr., men vi 

mente, at det var bedst at få det hele afviklet. 

Mikael Ryet har opsagt 6000 kr., som han vil købe en livrente til sin plejesøn for. Kristian Pedersen 

har købt Peter Ravbjergs hus, som har været til tvangsauktion for 2500 kr. Senius Kristensen, 

Vestermarken, forsøger for tiden at gøre akkord. 

Bindslev bager var her i aften med brød. 

Kathrine Degnbøl var her i aften at bytte hønseæg. Jeg tog med Marius Gaarden hjem. Ingeborg og 

Ane var oppe i brugsen til kvindemøde i eftermiddag, de tog med Marius hjem. Sofus kørte dem 

derop. 
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Onsdag den 3. maj 1933. 

Varme. Tørt vejr. 

Holger såede sukkerroer på en del af ageren i haven og kålrabi på nr. 57-64.  Johannes kørte 3 læs 

hegnspæl hjem fra den østre plantage og lagde ved baarerne. Kørt runkelroer hjem i gården. Jeg 

gravede i haven ved enderne og siderne af den søndre ager. 

Skagens fiskebilen var her, købt isinger for 50 øre. 

Marie var i Hjørring i eftermiddag. 

Telefon: Bibliotekar Nielsen (der skal være bogudvalgsmøde på onsdag den 10. maj), sagfører 

Crone (Marie Jensens fader har betalt 20 kr. for hende), bager Johansen (meddelte at Emil Sørensen 

var en flink arbejder, men det havde ikke gået godt med hans dispositioner hidtil), sognefoged M. 

Trane, Sindal (Karl Jensen, Sindal mente han nok var god som kautionist for 500 kr.; Emil 

Jørgensen har haft en landejendom i Sindal, denne blev overtaget af panthaverne), Johannes 

Pedersen, Dalsgaard (Jens Bertelsen har sået en del; hans besætning er i god stand), Andreas 

Degnbøl. 

Torsdag den 4. maj. 

Varme. Stille vejr. 

Kørt møg til rodfrugt hele dagen. Jeg satte rosenkartofler i den søndre ager i haven. Muget inder 

kalvene i stalden og fårene. Fårene ligget ude til natten. Skåret hakkelse. 

Kristen Holtegaards husbestyrerinde var her og betalte 31,08 kr. Hun ville ned til en syg søster i 

Napstjert. 

Afsendt brev til civildommerkontoret (henstandsudvalget) 

Telefon: Emil Jørgensen, Bindslev (spurgte om ham kunne låne de 500 kr. i sparekassen), Kristian 

Pedersen, Bjergby (talt med ham derom), Emil Jørgensen (meddelt ham, at han nok kunne låne 

pengene). 

 

Fredag den 5. maj. 

Varme. Vind i sydøst. 

Kørt resten af møddingen ud. Spredt møg og pløjet. 

Kriminalassistent Kristian Georg Kristensen, Hjørring er død, 56 år gammel. Han var født på 

Ugiltgaard. 

Niels Jensen, Skarndal lånte den brune norsker i eftermiddag til at pløje til kartofler med. 

Esther Nielsen var her i eftermiddag. 

 

Lørdag den 6. maj. 

Smukt. Lidt regn i formiddag. 

Johannes kørte mælk. Spredt møg og pløjet det ned. Kørt 1 læs baarhø og et læs roer hjem. Sorteret 

kartofler. I aften fødte den gamle so 12 grise. 

En uldkræmmer var her i dag. 

 

Søndag den 7. maj. 

Lidt køligt. Vind i nord. 

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke. 

Johannes og Marie var i byen. I aften var Holger i Missionshuset, hvor Nielsen, Stabæk var mødt 

som taler. 

Inga og Esther Nielsen var her i eftermiddag. 

Soen ligget en gris ihjel. 
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Mandag den 8. maj 1933. 

Gråvejr. Lidt regn. 

Johannes pløjede og harvede i Østermarken. Holger og Kristian satte hegnspæl. 

Marinus Nielsen og Anton Villadsen var her at betale kommuneskatter. 

Telefon: Landinspektør Birk (der skal holdes møde i Mygdal forsamlingshus på onsdag kl. 1-5 i 

Hjørring - Aalbæk (banen?). Han bad mig bede Sofus Kristensen om at møde med sit skøde 

dersteds). 

Sofus var her at telefonere til Hans Nielsen om ekstrakort til svin. Hans Knudsen, Ørnbøl - han 

spurgte mig om jeg ikke havde nogle gamle skøder, der viste ,når hans forfædre havde købt gården 

fra Ørnbøl, han havde fundet en sten i sandgraven østen for gården, der hvor gården i gamle dage 

havde ligget -  denne sten ville han have rejst i haven og derpå sat nogle data vedrørende tiden, da 

hans slægt fik gården til eje. Jeg har en afskrift af hans tipoldefars skøde, da han i 1802 købte 

gården af Simon Groth Claussen til Odden). 

 

 

Tirsdag den 9. maj.  

Gråvejr. Regn først på dagen. 

Holger og Johannes arbejdede med at sætte pæl og tråd op i hegnet. Kørt roer ind. Jeg huggede 

pindebrænde i haven. 

En arbejdsløs var her og ville sælge et blad for 25 øre. Jeg gav ham 26 øre derfor. 

Valborg var her med mælkepenge. 

Jeg var henne ved Kristian Svendsen, da han var inde hos Sofus efter grise og krævede ham for 

præmien til ansvarsforsikringen, men fik dem selvfølgelig ikke. Han solgte et svinekort til Sofus for 

30 kr. Sofus var inde og spurgte Hans Nielsen, om han kunne skaffe ham et kort, det kunne han 

ikke, og Sofus ville så købe et kort af Kristian Svendsen. 

Søndag aften døde Kristian Taagaard på alderdomsasylet i Sindal, 68 år gammel. Han var født 10. 

november 1864. Dermed er et liv levet i en trist tilværelse afsluttet. Han var født og opvokset i 

Taagaard som søn af ugifte Johanne Marie Andreasen. Den almindelige mening var, at hendes 

broder Anders var fader til Kristian, og hjemmet i Taagaard var nok ikke godt, skønt de timeligt var 

velstillede. Kristian var i sine unge dage på Vallekilde Højskole, og han lærte som soldat ved 30. 

bataljon 1. kompagni i 1887, men ellers var han ikke ude fra hjemmet. Han blev gift med Søren 

Krattets datter Birgitte efter først at have besvangret hende. De boede først i Taagaard, men flyttede 

så ned til Skræddergaarden i Mosbjerg, og senere flyttede de til et hus på Taagholt Mark I de senere 

år gik det stærkt tilbage for dem. De havde mange børn, og flere af dem var noget idiotiske. Den 

ældste søn Kristen Taagaard overtog sit hjem Skræddergaarden, men han gik fallit, og det er vel nok 

ham, der væsentlig har ruineret forældrene. For et års tid siden måtte de afhænde ejendommen på 

Taagholt Mark, og de har ikke boet sammen siden. Birgitte lejede et hus i Sindal og bor der endnu, 

medens Kristian flyttede til et af deres børn, men de kunne ikke have ham, og han kom så på 

alderdomsasylet i Sindal, hvor han døde. Kristian og Birgitte levede meget dårligt sammen, og 

Kristian blev vist forfalden til drik. 

I aften var bager Johansen her med 2 rugbrød. 

Telefon: Martin Thøgersens dreng var her og bad mig telefonere til dyrlæge Kjellerup, Bjergby, om 

at komme derned til en kalvesyg kvie, hun har været syg siden i morges. Hvis ikke han var til stede, 

skulle der ringes til dyrlægen i Bindslev. Jeg ringede så til Kjellerup og talte med fruen, Kjellerup 

var oppe hos Martin Vestergaard i Snevre, men hun fik bud til ham, og han kom også inden ret 

længe.  

Et kvarter over 7 forlangte jeg at få nr. 10 i Bjergby -  det var Andreas, der var ved telefonen. Ca. et 

kvarter senere spurgte jeg Martha, der da var ved telefonen, om nr. 10 ikke var fangelig. Hun 
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svarede, at Bjergby var optaget. En stund efter ringede jeg atter, men før jeg fik spurgt, sagde hun, 

at jeg skulle nok få det, når jeg bare ville vente. 10 min. Før 8 kom Sofus herind og forlangte at få 

Johan Henriksen, han fik ham straks, og han bestilte et svinekort hos Kristian Svendsen, jeg talte 

også med Johan om hans ansvarspræmie. Derefter ringede jeg atter op, og da var Andreas ved 

telefonen, jeg sagde til ham at det var en halv time siden, jeg forlangte at få nr. 10 (Hans Knudsen), 

så fik jeg hans telefon, men da var han lige rejst til Snevre. Jeg blev noget ærgerlig over denne 

behandling. 

 

Onsdag den 10. maj 1933. 

Regn først på dagen, senere klart, smukt vejr. 

Johannes kørte mælk. Kørt møg på ageren østen for haven, spredt møg og pløjet det ned. I 

formiddag sorterede jeg og hyrden Kristian kartofler. 

Den røde kvie 8 s. på ø. side fødte en rød kalv sidste nat. Det tykke får fødte et lam i dag. 

I eftermiddag kom køerne og tyren ud på græs. 

Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring i middags. Martin Sørensen og Mads Kr. Pedersen var 

også med bilen. Mads Kr. Pedersen sagde at hans fader var syg af rosen oven i hovedet.  

Da vi kom til Hjørring, gik jeg ned til Maria og Anna, hvor jeg drak kaffe. Maria har været meget 

syg den sidste uge og lægen har været hos hende. Hun har været slemt plaget af hoste og døjet med 

at få luft. Kristian Taagaards datter, Ingeborg, har været oppe hos Maria, hun har plejet sin fader 

under hans sygdom, han blev ramt af apopleksi sidste efterår og holdt sengen siden. Hans kone 

Birgitte ville han ikke se.  

Maria havde modtaget brev fra Kjeldmine i Nordrup, hun har været syg en tid. 

Hos Becker købte jeg 2½ pund sort farve. Hos Materialhandler Lauritsen købte jeg sæbesten med 

tilbehør for 75 øre. Hos urmager Knudsen modtog jeg Holgers ur, det kostede 5 kr. Hos sagfører 

Crone betalte jeg for Marie Jensen 31,08 kr. og modtog gebyr, 3 kr. Talt med Johan Henriksen på 

Forsamlingsbygningen, der traf jeg Anders Mølgaard, vi fulgtes ad hen på politikontoret, hvor jeg 

betalte en bøde på 6 kr.. Talt med fuldmægtig Nielsen og Barfoed. Talt med Hans Nielsen og 

Kristen Lønsmann. 

Jeg var inde på Centralbiblioteket og afleverede 3 bøger og lånte 3 andre bøger. Jeg havde en 

samtale med bibliotekar Nielsen, der sagde, at man havde skrevet til forskellige bibliotekarer om, at 

der var en plads ledig for en honorarlønnet assistent på biblioteket. Det var ikke bekendtgjort i 

noget blad eller i Bogens Verden. Nielsen havde været imod, at der stod honorarlønnet, men det 

ville Vinther have til at stå. Ansøgning om pladsen skal indgives til bestyrelsen inden 15. maj. 

Nielsen har søgt pladsen som bibliotekar i Aarhus, men de tog først den, der var indstillet som nr. 3, 

men da han ikke vil have pladsen, tog de bibliotekar Thomsen, Esbjerg - han var ikke blandt de 

indstillede. Nielsen tænker så på at søge embedet i Esbjerg. 

Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 6. 

Kristen Lyngsigs datter, Anna kom hjem fra Himmerland i dag. 

I eftermiddag var der møde i forsamlingshuset angående Hjørring - Aalbæk banen, hvor der var 

tilsagt folk fra Mygdal og Bindslev at møde. 

Kristian Jensen Degn i Aagaard er død, 79 år gammel. 

Otto var hjemme i aften. Holger var oppe i Skovsgaard i aften. Han fortalte at Andreas Kristensens 

husholderske rejse på mandag, men han har fået en anden. 

 

Torsdag den 11. maj. 

Lidt køligt. Tørt vejr. 

Holger og Johannes arbejdede med indhegningen. Harvet og tromlet lidt. Jeg sorterede resten af 

kartoflerne. Holger kørende til brugsen. 
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Chauffør Kristian Svendsen var her i formiddags og betalte Johan Henriksens ansvarspræmie, 82,30 

kr. Anders Kabbeltved var her at betale kommuneskat. Ingeborg var inde til Sofus at hjælpe Ane at 

plante blomster. 

 

Fredag den 12. maj 1933. Bededag. 

Lidt køligt. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Der blev foretaget indsamling til Københavns 

kirkesag. Jeg gav 1 kr. Holger var i kirke i Hjørring i formiddag sammen med Erna, og de blev i 

Hjørring resten af dagen. Otto var hjemme i dag. I eftermiddag var Andreas Degnbøl og Kristen 

Frederiksen fra Bjergby her. Marie var en tur i Bjergby. 

 

Lørdag den 13. maj. 

Mildt vejr. Lidt regn sidst på dagen. 

Hentet en sæk gødning og husholdningsvarer i brugsen. Arbejdet på rodfrugtmarken i Østermarken 

og sået gødning der. Kørt baarhø ind fra stakladen. 

I eftermiddag var jeg oppe i brugsforeningen og købte en dug til bryllupsgave til Martin Thøgersens 

datter, den skal koste 5,60 kr. Sofus og vi skal dele halvt om den. Købt em bog af Vedsted om 

Andreas Skoven og Peter Sortkær for 75 øre. Jeg sad og talte en del med uddeler Nielsen om de nye 

skolelove. Jeg gjorde en notits på brugsforeningens nye love om, at de var en fornyelse af de gamle 

love fra 1905. 

 

Søndag den 14. maj. 

Køligt. Lidt regn. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Efter gudstjenesten var der bryllup i kirken med Martin 

Thøgersens datter Kamma og Karl Søttrups søn Aksel. 

I middags var der et par folk fra Hallund - pigen tjener i Højtved - og fik papirer ordnet til 

ægteskab. 

Johannes og Marie var i byen. 

 

Mandag den 15. maj. 

Lidt koldt. Vind i nord. Tørt vejr. 

Sået kålrabi og sat kartofler. Holger kalket i sovekammeret og i begge karlekamre. Jeg savede 

brænde. Den gamle møller var her og bildede kværnen. 

I eftermiddag kom kontrolassistenten her. 

Lidt før middag kom Edvard Knudsen, Ørnbøl her - han fik 5 kr. til Ydre Mission. 

I aften var der møde i missionshuset ved sømandsmissionær Ole Pedersen, Bangsbostrand. Jeg og 

Ingeborg var deroppe. Vi gik op til brugsen og fik kørende med Nielsen og Marie. Der var mødt ca. 

40 mennesker, flest kvinder. Ole Pedersen talte over Jesu samtale med Peder, da Jesus spurgte ham 

tre gange, om han elskede ham. Der blev indsamlet en gave til sømandsmissionen. Jeg gav 1 kr. 

Da vi tog hjem, var vi inde i brugsen og havde en god samtale med Nielsen og Marie. Nielsen kørte 

os hjem. Klokken var da henad 12. 

Kristian Thøgersen var her og indbød os til at komme derhen i aften, men vi frabad os dette. 

I morges var Sofus her og ville låne pulverbøssen til en syg hest, den var hos Martin Pedersen, 

Kabbeltved, hvor han lod den hente. 

 

Tirsdag den 16. maj. 

Smukt vejr. 
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Holger kalkede i gæstekammeret og loftet i dagligstuen. Malet grutning. Tærsket lidt havre. 

Johannes blev færdig med at sætte kartofler. Kørt kontrolassistentens sager op til Martin Sørensen 

og kørt til mølle med en sæk hvede. Johannes begyndte at kalke på svinehuset. Jeg satte noget net 

op i hønsehuset. 

Bindslevbageren var her. En fiskebil fra Tversted var her, købt 7 små rødspætter for 70 øre. En 

mand var her og ville sælge strandskaller, vi købte ingen. 

Ida Karoline Andersen fra Højtved var her med en dåbsattest, de vil kirkelig vies. 

Betalt kontingent til biblioteksforeningen 2,80 kr. 

Erna var her i aften. Holger var med hende oppe til Hans Nielsens. 

 

Onsdag den 17. maj 1933. 

Lidt køligt. 

Holger såede rodfrugt i Østermarken. Kalket loftet i dagligstuen 2. gang. Johannes kalkede i 

spisekammeret og svinestalden. 

I morges var Ejnar Jensens chauffør her med 25 kr. fra ham. I middags tog jeg med Marius Gaarden 

til Hjørring. Jeg var henne ved søster Tine efter Holgers ur. Andreas Degnbøl og Anna Lyngsig var 

der også. Anna havde været hos læge Sporan –Fiedler. Hun har et dårligt knæ. Hos sagfører 

Schmidt betalte jeg 2 regninger for købmand Ejnar Pedersen. Jeg modtog gebyr 4 kr. Jeg mødte frk. 

Højrup Nielsen på gaden. Hun ville have været nede hos mig for at få min stemme til valget af 

assistent. Jeg lod hende forstå, at jeg ville stemme på Ingrid Mikkelsen. 

Jeg gik så ned på biblioteket. Bibliotekaren betalte mig 16 kr. i befordringsgodtgørelse for 8 

bogudvalgsmøder. Der er 12 ansøgere til pladsen som assistent på biblioteket. Jeg tilbageleverede 3 

bøger og lånte 4 nye. 

Kl. 3 var der bogudvalgsmøde, hvortil alle var mødt. Vi var først nede og drikke kaffe - det der 

optog sindene mest var ansættelsen af den nye assistent. Lærer N.P. Petersen agiterede meget for 

redaktør Kristiansens datter - hun har jo ikke været på biblioteksskolen, men har været til en 

optagelsesprøve dertil. Vinther ville gerne have en mandlig assistent, men der er kun én, der søger 

pladsen, og han har ingen anbefaling fra biblioteket i Aarhus, hvor han har været det sidste halvår. 

Petersen sagde om frk. Højrup Nielsen, at hun var lad og interesserede sig ikke for arbejdet på 

biblioteket. Ingrid Mikkelsen var også meget lidt dygtig. Vinther ankede , at frk. Kloch ikke har 

interesse for andet end lejrsport. Vi bestemte at købe det nye værk om Danmarks kirker. 

Kl. 6 tog jeg med Marius Gaarden hjem. Betalt lærer Jensen 6,25 kr. for læsning ved kirkestævne. 

Anton Pedersen (Krøgholt) aflivede sig i Bededag ved hængning, han havde været i Amerika, men 

boede nu i Hjørring, hans fader hængte sig også. 

Frederik Jepsen, Sakstrup, er død på sygehuset. 

Sofus betalte kommuneskat i aften. 

En høne udrugede 9 ællinger. 

 

Torsdag den 18. maj. 

Smukt vejr. Vind i nord. 

Johannes kørte mælk. Kalket på laden og stalden. Holger såede salpeter med såmaskinen. Jeg 

huggede brænde. 

I formiddags var Tage Grønbeck cyklende her, han ville have sparekassen til at gå ind på at nøjes 

med et afdrag på 6 á 700 kr. af det beløb på 1800 kr. som er opsagt. Han har 3 lån i Bjergby-Mygdal 

sparekasse på i alt 2400 kr. Nu er sagen overgivet til en sagfører, der har afkrævet hans fader 

beløbet. Jeg sagde til ham, at jeg mente helst hans fader ville have pengene ud nu, da der så var 

mulighed for at Fredrik Uslev kunne være med til at betale sin del. Tage lod til at være misfornøjet 

med, at han ikke havde nævnt noget derom til ham - han sagde også, at det var mygdalfolk, der 
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havde forlangt at pengene skulle opsiges. Mens Tage var her, ringede Kristian Pedersen, Bjergby,og 

han mente, at vil skulle holde fast på opsigelsen - det meddelte jeg så Tage, og så rejste han op til 

sin fader. Tage sagde, at han var ved at gøre akkord. 

I eftermiddag var Alfred Jensen, Fælled, her. 

I eftermiddag var Marie oppe til Emanuel Thomsens til pigemøde. 

 

Fredag den 19. maj 1933. 

Smukt vejr. 

Holger kalkede i formiddags i bryggerset og spækkede ud på rolingen. I eftermiddag var han oppe i 

Heden og radrensede kålrabier. 

Andreas Degnbøl var hernede i eftermiddag og skar en gris. 

I eftermiddag gik jeg op til Kristian Kristiansen og modtog hans kommuneskat for 3-4. kvartal og 

karlens skat for 4. kvartal. Derfra gik jeg op til Gram Schjoldager og modtog skat. Talt med Jakob 

Madsen. Jeg var den vej ad Ole Frederiksen og modtog skat. 

Andreas klippede mit hår. Både han og dem i Stenshede fortalte, at det havde været en forargelse at 

se Martin Thøgersens datter, Kamma, så nedringet både for- og bagpå ved sit bryllup. Karen Maria 

siger,  at det var pigen, der  sidste år havde forført Kristian. Kristian sagde, at Martin Thøgersen 

pådrager sig 1000 kr.’s gæld hvert år. 

Betalt telefonopkrævning 22,45 kr. 

Telefon: Smed Kr. Kristensen - ,smedens kone fortalte at vor hyrde i går havde kørt deres søn 

omkuld. Drengen løb foran cyklen og fik et hul over det ene øje. Uddeler Nielsen kørte til lægen 

med ham, men han havde ikke fået nogen større skade, hun sagde at Kristian havde kørt noget 

stærkt, men hendes søn var løbet ud på vejen foran ham. Lærer Møll (jeg krævede ham for 10 kr., 

han talte med politikontoret derom), Peder Brogaard. 

I dag viedes i Astrup ungkarl Kristian Gaardbo, Degnbøl, og Anna Larsen, datter af Peter Larsen, 

Vadet i Astrup. Peter Larsen er broder til Niels Larsen, Lund i Sindal og disse er sønner af Iver 

Smed i Horne. 

 

Lørdag den 20. maj. 

Mildt, stille vejr. 

Holger og Johannes kalkede våningshuset udvendigt. Jeg kløvede og savede brænde. 

I eftermiddag gik jeg op til Mejeribyen. Jeg var hos Bro-Maren og hendes søn Ejnar.  

Hos cykelhandler Peder Pedersen modtog jeg kommuneskat for 3. kvartal.  

Jeg var inde hos Marie Nielsen, hun havde ingen penge før terminen. Martin Pedersen havde fået 

hendes kommunesedler, da han mente, det var for meget, der stod opført derpå. Hun har lånt Martin 

1000 kr. til at købe en hest for engang, han betaler ikke renter af dem, men så giver Martin hende et 

læs tørv og et læs fyrreudhugst. Osvald bryder sig ikke om at komme ned til Kabbeltved, da Martin 

ikke betaler ham for hans arbejde. Hun har ladet sin svigersøn i Vangen i Skibsby få 2000 kr. som 

hun så forlanger at få af Kristian Larsen, Degnbøl, der skylder hende 6000 kr., men for at få disse 

2000 kr. forlangte Julius Larsen at hun skulle kvitte 300 kr., det var hun misfornøjet med. 

Jeg var inde i brugsforeningen og købte nogle konvolutter og modtog nogle dagblade. Jeg talte med 

Martin Sørensen, der lovede at indkassere nogle skatter til Mosbjerg kommune for mig på mejeriet. 

Jeg talte med karetmageren, der lovede at lave et kyllingehus til os. 

Hans Vandkær var her og betalte kommuneskatter. 

Tørvegraveren Skelager var her sidst på dagen. 

 

Søndag den 21. maj 1933. 

Meget smukt og varmt. 
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I formiddag kom fhv. redaktør Kristiansen bilende her med sin datter Herdis og lærer N.P. Petersen. 

De var jo ude for at hverve min stemme til Herdis ved besættelsen af assistentpladsen på 

biblioteket.  

Petersen fortalte at biblioteksdirektør Banke havde været i Hjørring sidste fredag. 

Forretningsudvalget havde foretaget indstilling til assistentposten på biblioteket og havde indstillet 

4, nemlig 2 mandlige assistenter, vistnok Gunnar Bjerge Hansen, Haslev, og Georg Olsen, Holbæk, 

samt frk. K. Høyrup Nielsen og frk. Ingrid Mikkelsen. Banke havde sagt at de to mandlige ikke var 

værd at tage og han mente nok, at det var heldigt at tage Herdis Kristiansen som assistent, selv om 

hun ikke havde været på biblioteksskolen. Bliver hun antaget som honorarlønnet assistent, kan hun 

kræve at komme på biblioteksskolen til efteråret, i modsat fald ikke, og så er der jo lange udsigter 

for hende, da der ikke bliver optaget elever næste år på biblioteksskolen. Petersen sagde at de andre 

damer på biblioteket ikke lider Ingrid, men de har arbejdet godt sammen med Herdis.  

Kristiansen sagde at Kristian Pedersen, Harritslev, har lovet at stemme på Ingrid Mikkelsen, men 

han havde fortrudt sit løfte og han mente også at journalist Allerslev stemte på hende. Lærer Horn, 

frk. Simonsen og sandsynligvis Bertel Østergaard stemte nok på frk. Høyrup Nielsen. Jeg lovede i 

tilfælde af at Ingrid Mikkelsen faldt ud, så at give Herdis Kristiansen min stemme, men jeg sagde at 

jeg ville stemme på Ingrid, hvilket jeg havde lovet hendes moder. Med den besked forlod de mig 

efter først at have været ude at se haven. 

Otto og Erna kom her i middags. I eftermiddag kørte jeg og Ingeborg op til Hans Nielsens, det var 

Esthers 15årige fødselsdag i dag. Holger, Erna og Otto kom også derop. Vi var en tur ude i marken 

at se os om. Hans Nielsen fortalte om, hvor dårligt Laurids Jespersen var blevet behandlet af sin 

kone Maren og deres børn. Maren kaldte børnene ud i køkkenet og lagde sammen med dem råd op 

mod ham. Han sagde også at Kristian Skarndal var meget ondskabsfuld og fortrædelig som nabo. 

Hans, der er formand for svinereguleringsudvalget, har nok en hel del bryderier med denne 

bestilling. 

 

Mandag den 22. maj 1933. 

Smukt vejr. 

Johannes kørte mælk. Tærsket lidt havre. Jeg og Johannes kalkede fæhuset udenom. Vasket klæder. 

Hyrden var oppe hos Martin Sørensen med en restanceliste fra Mosbjerg. 

Lars P. Larsen, Kobbersholt, var her i aften og betalte kommuneskat. 

I aften var Holger, Johannes og Marie oppe i missionshuset, hvor der var møde med en 

sudanmissionær. 

 

Tirsdag den 23. maj. 

Smukt. Varme. 

Kørt hegnspæl hjem far Østermarken og sat pæl op omkring nr. 101-106. Tærsket lidt havre. Vasket 

2 får og vædderen. Vasket klæder. 

Den røde ko 12. n. på vestre side fødte en rød kalv i nat. De 4 kalve i stalden kom ud på græs i dag.  

Jeg var oppe hos Kristian Larsens karl i Degnbøl og tilsagde ham at møde hos kriminalpolitiet i 

morgen kl. 9½. 

Kristian Svendsen hentede 2 grise her i morges. 

Niels Grøntved var her og fik mig til at ringe til Johan Henriksen. Jens Elias Kristiansen var her at 

betale skatter. 

Telefon: Kriminalpolitiet (tilsigelse til Alfred Vilhelm Andersen), Johan Henriksens kone (hun 

sagde at motorafgiften var betalt på amtstuen i dag), Jensen, Lundergaard  - han sagde, at han havde 

talt med Bertel Østergaard, der havde sagt, at han anså det som en selvfølge at han stemte på Frk. 

Mikkelsen. Frk. Mikkelsen havde sagt til Jensen, at hendes (mor?) skulde gerne have været oppe 
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hos Nielsen, Halvrimmen, men hun syntes ikke at hun havde råd til at leje en bil, det har hun nu 

nok, sagde Jensen, men han havde så ladet Niels Anker køre derop med hende i dag. Jensen forstod 

ikke, at lærer Horn ville svigte redaktør Mikkelsens datter, jeg svarede at det var, fordi  han syntes, 

at hendes moder var dårligere stillet i økonomisk henseende end fru Mikkelsen). 

Nødbakken ved Østervrå er af enke Marie Thomsen solgt til Chr. Andersen, V. Vrængmose. Areal 

45 tdr. land, avl og besætning medfølger. Overtagelsen er sket. (Denne Chr. Andersen er Erik 

Pedersen, Tjørrings, svigersøn). 

Niels Grøntved var her med mejeripenge. 

 

Onsdag den 24. maj 1933. 

Smukt. Varme. 

Holger kalkede i køkkenet. Johannes rensede rodfrugterne. Kørt runkelroer hjem. 

Klippet de 3 gamle får. Jeg kørte op til brugsen med det halve af kalvekroppen og kalveskindet og 

modtog nogle varer. Tog grisene fra den unge so. 

Rikard Nielsen var her at betale kommuneskat. 

Natten til den 22. maj døde Niels Larsen, Klodskes hustru Karen, 38 år gammel på sygehuset i 

Hjørring efter lang tids sygdom. Det var tuberkulose, hun døde af. 

Telefon: Sagfører Crone (spurgte om Jensen, Tagsighede var god for 300 kr.), fuldmægtig Nielsen, 

Politikontoret (han bad mig om ikke at afkræve lærer Møll de 10 kr. da det beroede på en fejl fra 

postvæsenets side), fru Ellen Mikkelsen - hun fortalte, at hun havde aflagt besøg hos lærer Nielsen, 

Halvrimmen, han var meget velvillig. Hun havde spurgt ham, om han kendte mig, han kunne nok 

huske, at jeg havde besøgt ham en gang, jeg havde været ude til generalforsamling i Historisk 

Samfund. Hun havde dog ikke fået noget løfte af ham om at stemme på hendes datter. Hun syntes, 

der var meget langt derud, skulle hun have lejet en bil, skulle det have kostet 40 kr., men så havde 

hun fået Jensen, Lundergaard, til at køre for hende. Da hendes mand, redaktør Chr. Mikkelsen, blev 

begravet, havde Jensen sagt til hende, at hun måtte nok henvende sig til ham, hvis hun kom til at 

trænge til hjælp. Hun bad mig om at meddele sig udfaldet af valget på fredag, hvilket jeg lovede. 

I aften kom tørvegraveren, Skjelager, her og meddelte, at han har gravet 12.000 stk. tørv i denne 

uge, han har gravet dem med vandspade, han modtog 18 kr. derfor. 

Johannes Andersen, Kabbeltved var her og betalte kommune- og statsskat. Martin Sørensen var her 

med 35,30 kr., som han har indkasseret til Mosbjerg kommune. 

 

Torsdag den 25. maj Kristi Himmelfartsdag. 

Meget smukt. 

Johannes og Marie var i byen i dag. Ane var herinde i eftermiddag. Betalte 25 øre for telefonen. 

Radio: I formiddag hørt pastor Nedergaard i Eliaskirken, i eftermiddag pastor Bjerring, Dybbøl, i 

Slotskirken. 

 

Fredag den 26. maj. 

Smukt og varmt vejr. 

Johannes kørte mælk. Sået salpeter på kornet i Søndermarken. 

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. 

Da jeg kom til byen, var jeg inde hos boghandler Betty Mogensen og købte et bryllupstelegram til 2 

kr., som jeg skrev på og fik dem til at afsende til Erik Pedersen, Tjørring. 

Hos isenkræmmer Holm købte jeg en slagtekniv for 2,25 kr. Jeg var oppe hos Maria og Anna med 

nogle æg, der drak jeg kaffe. Maria ligger stadig i sengen og kan ikke tåle at være oppe, hvilket 

lægen mener, at hun skulle for at kunne komme sig. 
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På Centralbiblioteket afleverede jeg 6 gamle sogneforstanderskabs- og sogneråds 

forhandlingsprotokoller, der strakte sig over følgende tidsrum: 

1. 4. januar 1842 – 23. september 1863 (defekt og gulplettet) 

2. 4. november 1863 – 8. januar 1878 (defekt og gulplettet) 

3. 8. januar 1878 – 2. maj 1887 (bindet mangler) 

4. 6. juni 1887 – 6. august 1891 (defekt) 

5. 6. august 1891 – 1. oktober 1896 

6. 1. oktober 1896 – 17. oktober 1900 

 

Jeg bad bibliotekaren opbevare dem i bibliotekets boks. 

Sognerådsformanden har til enhver tid ret til at få bøgerne udleveret, når han har brug derfor. 

Jeg var på posthuset hos postmester Klitgaard og spurgte ham, om Historisk Samfund ville overtage 

retten til ovennævnte bøger, men det sagde han nej til. Han sagde at dyrlæge Klastrup var meget 

vanskelig at arbejde sammen med. Han kunne ikke tåle, at der blev foretaget rettelse i hans 

manuskripter, og at de blev beskåret. Det var særlig hans artikler om kvægpesten, som han syntes 

var for bredt anlagt. Jeg var enig med ham i, at de var meget lidt interessante. 

Jeg var oppe hos fru Knudsen, St. Kirkestræde 6, for at forhøre, om hun kunne give mig nogle 

oplysninger om sin familie. Hun er en 83årig dame, hendes hår er helt hvidt. Hun er datter af Jens 

Kr. Kristensen der boede i Nr. Gøggaard. Hun kunne imidlertid ingen beskeder give og kunne 

ingenting huske. Andreas Mortensen (Grøn) bor i samme hus, han talte jeg også med. 

Jeg var inde på politikontoret og modtog telefongodtgørelse, 11 kr. Talt med fuldmægtig Nielsen, 

modtog et bødeforlæg.  

Jeg gik så atter ned på Centralbiblioteket til bestyrelsesmøde kl. 4½. 

Alle 10 bestyrelsesmedlemmer og bibliotekaren mødte. Vi vedtog først budgettet og derefter kom 

ansættelsen af en assistent til behandling. Forretningsudvalget havde indstillet 4 aspiranter, nemlig 

Nr. 5   Gunnar Bjerg Hansen 

Nr. 10 Ingrid Mikkelsen 

Nr. 11 H. Høyrup Nielsen 

Nr. 12 Georg Olsen 

Vinther havde været stemt for at medtage nr. 8 Herdis Kristiansen, men det havde 

forretningsudvalget ikke været enige om. Horn mente ikke, at det var ret at antage en ukvalificeret, 

når der var så mange kvalificerede. Imidlertid ville Vinther gerne, at vi tog nr. 8 med, og han havde 

talt med bibliotekskonsulent Banke derom - denne havde ment, at vi kunne godt tage hende. Han 

blev støttet deri af Thomsen og Bjørn, medens Horn frarådede det og støttedes deri af Allerslev og 

frk. Simonsen. 

Vinther foreslog så, at assistenten blev ansat på et år, hvilket vedtoges. Der blev nu drøftet frem og 

tilbage hvorledes vi skulle foretage afstemningen, det blev bestemt, at den, som blev antaget ,skulle 

have kvalificeret flertal. Det var særlig Vinther og Bjørn der førte ordet.  

Vinther var særlig harsk med frk. Mikkelsen, som han betegnede som uduelig til biblioteksarbejde. 

Kristen Pedersen syntes hun var en rar pige.  

Endelig kom vi til at stemme. Det foregik skriftligt. Vi stemte 3 gange. I første omgang fik frk. 

Høyrup Nielsen 2 stemmer (Horn og frk. Simonsen) Ingrid Mikkelsen 4 stemmer (jeg, Kr. 

Pedersen, Bertel Østergaard og Allerslev) og Herdis Kristiansen 4 stemmer (Vinther, Thomsen, 

Bjørn og lærer Nielsen). Efter at der var snakket en del frem og tilbage foretog vi atter en fri 

afstemning, der gav til resultat at frk. Høyrup Nielsen fik 2 stemmer (frk. Simonsen og Bjørn), 

Ingrid Mikkelsen fik 5 stemmer (jeg, Kr. Pedersen, Bertel Østergaard, Allerslev og Horn), Herdis 

Kristiansen fik 3 stemmer (Vinther, Thomsen og Nielsen) Efter at der atter var talt frem og tilbage 

en stund, blev det bestemt at der skulle foretages bundet valg mellem Ingrid Mikkelsen og Herdis 
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Kristiansen. Ved dette fik Ingrid Mikkelsen 5 stemmer (jeg, Kr. Pedersen, Bertel Østergaard, 

Allerslev og Horn) og Herdis Kristensen 4 stemmer (Vinther, Thomsen, Bjørn og Nielsen). 1 

stemme (frk. Simonsen) var blank. 

Bjørn gjorde sig store anstrengelser for at få endnu en afstemning, men det modsatte både Thomsen 

og Vinther sig. Thomsen sagde at det var gået redeligt til og skulle ikke ændres, selv om han ikke 

fik nogen søvn den første nat. Vinther sagde, at han betragtede denne afstemning som et 

mistillidsvotum og syntes, at det var meget beklageligt for biblioteket. Nielsen, Halvrimmen 

hævdede, at frk. Mikkelsen ikke havde kvalificeret stemmetal, hvilket jeg og Horn hævdede. 

Allerslev bebrejdede bibliotekets ledelse, at den ikke standsede elevernes videreuddannelse, når de 

hævdede at de ikke egnede sig til denne gerning. 

Jeg modtog diæt for dagen, 6 kr., og tog så med Marius Gaarden hjem kl. 6. Jeg havde lovet frk. 

Mikkelsen at komme derind efter mødet, det opgav jeg så. Kr. Pedersen sagde at frk. Høyrups 

udseende ikke var behageligt, hvilket han også tillagde betydning. Bibliotekaren støttede Vinther i, 

at frk. Mikkelsen ikke var dygtig. 

Sofus´ kone Ane og datteren Valborg var i Hjørring. Valborg var hos lægen og fik polypper taget 

væk. 

Martin Jensens datter var her med kommuneskat. 

Thorvald Nielsen, Tronsmark, var her i aften, han talte med Peter Degnbøl i telefonen. Sofus var 

herinde og telefonerede til dyrlæge Kjellerup, hans plag har dårlige ben. 

Niels Bahn var her med kommuneskat. 

Telefon: Frk. Simonsen, amtskontoret (hun opfordrede mig til at stemme på frk. Høyrup Nielsen, 

jeg  sagde at jeg ville stemme på frk. Mikkelsen) 

Marie var ned i Uggerby missionshuset. 

I dag blev Niels Larsen, Klodskes kone begravet på Mygdal kirkegård. Den 25. maj døde fhv. 

dommerfuldmægtig Georg Stenbryggen Møller, Hjørring. 

 

Lørdag den 27. maj. 

Smukt vejr. Lidt torden om eftermiddagen. 

Holger kalkede skorstenen. Johannes kalkede i stalden og svinehuset. Radrenset kålrabierne i 

Heden. 

Jens Martin Jensens datter og Karl Jensen, Hebbelstrup, var her at betale kommuneskatter. 

I dag er der bryllup ude hos Erik Pedersen, Tjørring, med hans datter Gerda Pedersen og Chr. 

Andersen fra Vrængmose. Jeg har sendt dem en telegrammappe. 

Modtog brev fra Diskontobanken (de forespørger om Martin Thøgersen og Jens Thøgersen hver for 

sig er absolut gode som kautionister for 1000 kr.) 

Esther Lyngsig var her med kommuneskatter for Mogens Andersen. Kristen Larsen., Holtegaards 

Mark var her at betale kommuneskat. 

Otto var hjemme i aften, han kom fra Hjørring. 

 

Søndag den 28. maj. 

Smukt vejr. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Der blev 2 børn døbt. Kristen Vestergaards søn 

fik navnet Alfred Vestergaard og Holger Jørgensens søn fik navnet Bent Jørgensen. 

Holger var oppe i Asdal i eftermiddag. 

Radio: Hørt pastor Trier i Frederikskirken. Foredrag af stadsbibliotekar J. Aarsbo. 
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Mandag den 29. maj 1933. 

Kørt resten af runkelroerne hjem i gården og pløjet. Holger var oppe i Degnbøl med soen til orne. 

Radrenset. 

I eftermiddag gik jeg ned til Kristen Møller i Retholt og krævede hans datter for en bøde på 6 kr. 

Jeg var inde hos købmand Ejnar Pedersen, Retholt, og talte med ham om hans restancer. Jeg var 

inde i brugsforeningen og købte 3 fotografirammer samt betalte min skyld til dato, 13,55 kr. Jeg var 

den vej ad Peder Thirup og sad og talte med ham om kommunale sager. 

Otto Nielsen, Kristen Jakobsen og Rasmus Kristensen var her at betale kommuneskat. 

Rasmus fik noget stentøj med hjem til klinkning. 

Afsendt brev til Diskontobanken (meddelte at jeg anser købmand Jens Thøgersen, Mygdal, som god 

som kautionist for 1000 kr., men derimod ikke Martin Thøgersen) 

Vilhelm Jensen, Barkholt, var her i aften. 

 

Tirsdag den 30. maj. 

Smukt vejr. 

Johannes kørte mælk. Sået havre. I eftermiddag var Holger, Johannes og Kristian oppe i Heden at 

tynde kålrabi ud. 

Den autoriserede skorstensfejer var her i formiddag og synede skorstenene. Han sagde, at han havde 

kasseret 5 rensedøre hos Martin Sørensen fordi de var ulovlige. Martin var ikke villig til at forny 

dem. 

I aften var sognekassereren, Alfred Jensen, her og vi konfererede skattelisterne. Han modtog 

1456,22 kr. af mig. 

Kristian Andersen, Krøgholt var her at betale kommuneskat. 

I aften var Bindslev bager her med brød. 

 

Onsdag den 32. maj. 

Smukt. Varme. 

Holger, Johannes, Marie og Kristian tyndede resten af kålrabierne ud oppe i Heden og begyndte at 

tynde på stykket nr. 57-64. Radrenset. Kristian hentede et grisehoved i brugsen. 

I formiddags var Martin Andersen, Kabbeltved her og betalte kommuneskat for sine døtre. 

Martin Rishøjs (Uggerby) søn, Kristen, var her i eftermiddag og ville sælge mig en vibe, som han 

havde lavet, han havde flere samt nogle blomsterpinde. Han sagde, at han havde tjent hos Niels 

Jakobsen, Grøntved i 5 år - han tjente der det år, Lise døde. Han er gift og bor i Hjørring i vinter. 

Jeg gav ham 1 kr. for det stykke legetøj. 

 

Torsdag den 1. juni 

Varme. 

Radrenset og luget på rodfrugterne i Østermarken. 

I eftermiddag var Holger cyklende til Hjørring og fik 4 tænder trukket ud hos tandlægen. Hos 

urmager Chr. Jensen modtog han mit ur, der var blevet rengjort, det kostede 5 kr. Han fik også sit 

eget ur. 

I eftermiddag var jeg og Peter Nielsen ude at pante. Jeg var først hos Steffensen og modtog hans 

skat, så fulgtes jeg og Peter ad hen til Ejnar Pedersen, derfra var vi hos Ankjær Hansen, han var 

forlegen for at få en husbestyrerinde, da den han har, skal giftes -  han vidste ikke derom,  før hun 

forlangte ham og hans fader til at være forlovere.  

Derfra gik vi hen til Thomas P. Hansen hvor vi foretog udpantning for 5 kvartalers skat, mens vi var 

der, kom Kristen Svendsen og skød en ung ko, som var blevet så afmagret, så det var en ynk at se. 

Hun blev kastet i en grav med hud og hår. Vi tilrådede Thomas Peter at sende den til 
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andelsslagteriet, men det ville han ikke. Vi drak kaffe der og fik en hel del snakket. Konen er meget 

snaksom.  

Jeg gik så ud til Højtvedgården og modtog skat af karlen der. Gebyr 50 øre. Derfra gik jeg ned til 

Riskær og modtog skat af karlen der. Gebyr 50 øre. Konen var i færd med at skrubbe 

bryggersgulvet, hun var barfodet, jeg måtte ind at drikke kaffe, hun fortalte, at da de overtog 

gården, havde de 7 køer, nu har de 18 køer. Da de købte Riskær, havde Kr. Sørensen 50 kr., og hun 

havde 2000 kr. Det var alt, hvad de havde at betale på den med. Manden var ude at radrense, men 

kom hjem, mens jeg var der. Jeg talte med både Jane og Julius på min vej derned. Da jeg gik hjem, 

var jeg inde hos Hans Hansen Løth og modtog hans skat. 

Marie var til pigemøde i aften. 

 

Fredag den 2. juni 1933.  

Blæst. Tørt vejr. Vind i vest. 

Arbejdet med udtynding af kålrabierne. Jeg begyndte at tynde ud på agrene i haven og hakkede ved 

kartoflerne. 

I eftermiddag hentede jeg den unge so oppe i Degnbøl, den var blevet bedækket i dag. 

I eftermiddag var Johannes i Hjørring. 

Niels Thomsen, Gøggaard var her at betale kommuneskat. Julius Larsen, Højtved, sendte mig ved 

sin hyrde 12 kr., som han skyldte mig. 

 

Lørdag den 3. juni. 

Varme. 

Johanns kørte mælk. Holger, Johannes og Kristian tyndede rodfrugt. Jeg hakkede og lugede på 

agrene i haven. Jeg kørte til Degnbøl Mølle efter hvedemel, derefter kørte jeg hen til Degnbøl efter 

nogle fjer, som Ingeborg har købt af Kathrine. Andreas fik kørende med mig hjem. Karetmageren 

Anton Pedersen lånte mig et kyllingehus, som vi skal have, til han får tid til at lave et til os. Vi satte 

så en skrukhøne med en snes kyllinger derind. Andreas skar nogle ornegrise. 

I morges kom Ane herind kl. 6 og bad mig ringe efter dyrlæge Kjellerup til en kvie, der skulle 

kælve. Kalven sad fast i fødselen, den var halvt ude, men kunne ikke komme videre. Jeg ringede så 

efter dyrlægen, og var så henne at se til dem. Sofus var så i færd med at skære kalven midt over, han 

sagde, at dyrlægen havde sagt, at det var rigtigt at gøre det sådan. Dyrlægen kom kl. 6½ og han 

parterede så resten af kalven fra hende. 

Andreas fortalte at Martin Thøgersen havde købt møbler hos en møbelhandler for 1000 kr. 

Møblerne var så blevet kørt ned til de nygifte i Mosbjerg, men da de ikke nævnede noget betalingen 

derfor, kørte møbelhandleren ned til Mosbjerg dagen efter, men de henviste ham så til Martin 

Thøgersen, han tog så derned, men de havde ingen penge, og så tog møbelhandleren dem på en 

veksel. Andreas fortalte os en del fra sin sjællandstur, han havde besøgt både Kristian og Peter. 

Telefon: Sagfører Breum - spurgte om Peter Overgaard var god for 350 kr. Det mente jeg nok. 

Alfred Jensen, Fælled (han sagde, at sognerådet havde vedtaget at formanden skulle forhøre hos 

amtet, hvordan det kunne ordnes med at antage en pantefoged i kommunen, han mente nok at det 

gik i orden). 

Kristian Svendsen var kørende her i aften og afleverede nummerpladerne til den gamle bil. 

Aage Jensen, Højtved, var her i aften og betalte sin og sin husbonds kommuneskat. 

 

Søndag den 4. juni. Pinsedag. 

Smukt tørt vejr. 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke kl. 8. Jeg var i kirke. Der var mange folk i kirke. Pastor Thaarup 

holdt førstegudstjeneste i Bjergby kirke kl. 10 og sidstegudstjeneste i Uggerby kirke. Holger og 
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Marie var nede i Bindslev til førstegudstjeneste kl. 10. Pastor Hofmann Madsen prædikede der. I 

eftermiddag kom Erna her. Holger og hun var oppe til hans Nielsens i aften. Erna blev her i nat. 

Johannes´ forlovede var her i eftermiddag. I aften var Sofus og Ane herinde. 

 

Mandag den 5. juni 1933. 2. pinsedag. 

Varme 

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger og Erna var i kirke. Johannes og Marie var i byen. Otto 

var hjemme i dag. I eftermiddag var der møde i Odden Skov. Otto var deroppe. 

Radio: Hørt Madsen-Mygdals grundlovstale i Holstebro. Hørt provst Ussings prædiken i Frue kirke. 

 

Tirsdag den 6. juni. 

Varme. Stille. 

I formiddags var Holger og Johannes i mosen at rande tørvene. I eftermiddag tyndede de rodfrugt 

ud. Jeg arbejdede med rodfrugterne i haven. 

Johan Henriksen hentede 2 grise i formiddag. 

Marinus Vestergaard var her og ville spørge mig til råds angående et tilbud, Thorvald havde fået fra 

et byggeselskab, som amtstuefuldmægtig Bak er repræsentant for, og hvori der kan lånes penge på 

tilsyneladende favorable vilkår. Jeg kender ikke noget til dette selskab. Han har også forhørt i 

Bjergby sparekasse om at låne der. 

Slagterne Kristensen, Sindal, og Glatrup, Bindslev, var her og ville købe kreaturer, men de købte 

ingen. Kristian Thøgersen var her med mælkepenge og overskud. 

Sofus´ kone Ane holdt fødselsdag i dag. Jeg, Ingeborg og Holger var derinde i aften og drak 

chokolade Senius Nielsen og hans kone fra Sdr. Bindslev var der også. Senius har været syg i 

længere tid - det er hans hals og ryg der er dårlige. 

 

Onsdag den 7. juni. 

Varme. 

Johannes kørte mælk. Hakket og tyndet ud ved rodfrugterne. Jeg blev færdig med at tynde roer ud 

og hakke ved kålrabierne i haven. 

En bissekræmmer var her i middags. 

Jens Nørgaard, Karlsminde var her at betale skatter. Hans bedstemoder, Kristen Barkholts enke, 

døde i går. Hun har været meget syg i den sidste tid. 

Kristen Maaen og Rasmus Kristensen var her at betale skat. 

Telefon: Landsretssagfører Jensen, Hjørring - spurgte om Martin Thøgersen er god for 1000 kr. Han 

bad mig komme derind, når jeg kom til Hjørring). 

Houmann var her i aften og betalte amtstueskat. 

 

Torsdag den 8. juni. 

Varme. Lidt regn i formiddags. 

Holger, Johannes, Marie og Kristian arbejdede i rodfrugterne. Jeg pillede spirer af kartoflerne i dag. 

Lidt over middag kom søster Ottine her. 

I aftes havde Marius Gaarden en akkumulator med til mig fra Tage Madsen. Jeg sendte vor 

akkumulator op til Tage i tirsdags, og så lånte jeg denne af ham. Jeg betalte Marius 1 kr. derfor. 

Martinus Mikkelsen var her i eftermiddag og meddelte, at han havde betalt sin kommuneskat til 

kassereren. 

Den 6. juni døde Kristen Bastholms enke, Mariane Bastholm, nede i Karlsminde. 

August Nielsen, Odden, er død på sygehuset hvor han har opholdt sig i længere tid. 
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Fredag den 9. juni 1933. 

Varme. Tørt vejr. 

Holger, Johannes, Marie og Kristian tyndede rodfrugter. Jeg pillede spirer af resten af kartoflerne. 

Martinus Mikkelsen hentede 2 læs halm i dag, det ene fra laden, det andet fra stakladen. 

I eftermiddag kl. 3 var der kvindemøde her. Andreas Degnbøl var kørende her med Martha og 

Thomine Knudsen. Desuden var mødt Sofus´ kone Ane, Anna Pedersen, Kabbeltved, Karl 

Kristensens kone og Marie Nielsen, brugsen. 

Modtog mælkeprøveglas fra politimester Karré. Posten havde skat med fra Peter Brogaard. 

I middags rejste søster Tine herfra og op til Lyngsig. Hun tog med Marius Gaarden. Hun var noget 

syg først på dagen. 

Hans Vandkær var her i aften at betale kommuneskat. 

 

Lørdag den 10. juni 

Varme. I middags kom der en lille regnbyge. 

Vi blev færdige med at tynde runkelroer og kålrabi. Hønsene blev hegnet inde i dag. 

Anders Kabbeltved var her i formiddags og betalte kommuneskatter 

Modtog brev fra Julius (han har fået en lejlighed på Kirkevej 28 i Taastrup) 

Otto var hjemme i aften. Husholdersken rejste derfra i går, de har så ingen for tiden. 

 

Søndag den 11. juni. 

Lidt regn sidste nat. Blæst. Vind i N.Ø. 

Erna var her i eftermiddag. Johannes og Marie var i byen. 

Radio: Hørt pastor Fibiger i Eliaskirken og provst Munck i Holmens kirke. 

 

Mandag den 12. juni. 

Lidt blæst, vind i øst. 

Holger radrensede i formiddags. I eftermiddag slog han baarhø på det søndre stykke østen for 

møllevejen. Jeg, Johannes og Kristian tyndede roer. 

Hentet svinekort i Holtegaard. 

Karl Andersens kone, Hebbelstrup, og Niels Kristensen, Klodske, var her at betale skatter. Johan 

Henriksen var her efter nummerpladerne til sin bil, betalt ansvarsforsikringspræmie + 12 øre. 

I dag blev August Nielsen, Odden, begravet på Mygdal kirkegård. 

 

Tirsdag den 13. juni. 

Varme. Lidt blæst. Vind i øst. 

Holger slog høet på det nordre stykke østen for møllevejen og agrene sønden for lergravene, 

radrenset og tyndet kålrabi ud. 

I aften cyklede Holger til Hjørring. Indre missions sommermøde begyndte i dag. 

Jeg var oppe hos Peter Mortensen og fik en mødebefaling ombyttet. 

Kristian Kristiansen var her og opkrævede forsikringsbidrag, 7,25 kr. 

Købmand Ejnar Pedersens chauffør var her med 30 kr. 

Telefon: Uddeler Nielsen (begge drengene er syge og skal til lægen, det er deres ører der er dårlige, 

af den grund har de opgivet sjællandsturen, og vi kan heller ikke komme med til møderne i 

Hjørring). 

Johan Henriksen hentede 2 grise her i formiddags. Marie var oppe hos Steffensens i aften efter 2 

breve fra Anna Grøntved, Jerslev og Kjelmine Grøntved, Nordrup. 
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Onsdag den 14. juni 1933. 

Varme. 

Tyndet kålrabi ud. 

Indre missions sommermøde i Hjørring. Marius Gaarden kom herned lidt før 9, og vi tog så med 

ham til Hjørring. Da vi kom til Hjørring, tog vi straks hen i Sct. Catharinæ kirke, hvor der var 

altergangsgudstjeneste ved pastor Fibiger fra København. Den store kirke var fyldt med mennesker. 

Pastor Fibigers tekst var Davids 124. salme, vers 6-7. Han holdt en meget god skriftetale. Ved den 

påfølgende meget store altergang gjorde foruden pastor Fibiger følgende præster tjeneste: provst 

Sevaldsen, pastor Holm og pastor Langhoff, alle Hjørring, pastor Ahlmark, Vrå samt Indre 

Missions sekretær, pastor Filip Bech, Stenmagle. 

Efter gudstjenesten var jeg oppe på kæmnerkontoret og betalte 85 øre for Aage Jensen. Jeg og 

Ingeborg var oppe hos Maria og Anna og spiste til middag. Derefter var jeg henne hos boghandler 

Betty Mogensen og købte en bogpakke for 2,50 kr. Købt en dåse skrå for 25 øre. Jeg var hos 

sagfører V. Schmidt og betalte en regning for E. Pedersen, 26,67 kr., modtog gebyr 3 kr. Jeg var 

inde på politikontoret og betalte en bøde for Ejnar Pedersen, 4 kr. og afleverede en mødebefaling 

for Peter Mortensen. Jeg var inde hos sagfører M. Jensen, der modtog jeg frimærker for 70 øre. Jeg 

var på Centralbiblioteket og afleverede 4 bøger og lånte én. 

Kl. 2½ var jeg og Ingeborg henne i teatersalen, hvor der var forhandlingsmøde. Der var også 

overfyldt. Pastor Bartholdy holdt et indledende foredrag over Rom. 7 og 8. Det var et godt og 

vægtigt foredrag og der fremkom mange gode tanker deri. Bagefter var der nogen forhandling, der 

lededes af provst Munck og pastor Filip Beck. Dette møde varede et par timer. Derefter var vi oppe 

hos Maria og drak kaffe. 

Lidt før kl. 7 tog vi med ekstratog til Hirtshals. Billetten kostede 75 øre for  både hen og hjem. Der 

var løst 401 billetter til dette tog. Det kom til Hirtshals lidt før 8. Folk strømmede ned til havnen. 

Havet var meget stille og smukt. Jeg og Ingeborg var en tur henne i auktionshallen. Kort efter 

samledes folk i en dal østen for stationsbygningen, der var en stor forsamling, vel nok over tusinde 

mennesker. Her blev der holdt taler af landstingsmand Rasmussen Byskov, der brugte havet som et 

billede på folkehavet, der ligesom Vesterhavet havde det fælles, at det kunne skuffe og pludselig 

komme i oprør. Derefter talte tømmerhandler Nielsen, Gørding. Han talte meget kvikt og dog med 

en alvorlig tone. Tilhørerne kom flere gange til at le. Sangmissionær Mellergaard sang nogle sange, 

og Filip Beck talte også lidt. Han mindede om pastor Jeansson og pastor Bush. Der var så dejlig 

frisk dernede ved havet. Kl. 9½ kørte vi tilbage til Hjørring. Vi tog med Tverstedbilen hjem kl. 11 

og var hjemme et kvarter over 12. 

 

Torsdag den 15. juni. 

Meget varmt. 

Johannes kørte mælk. Holger var i mosen i formiddag at røngle tørv. Johannes, Marie og Kristian 

tyndede kålrabi ud. Jeg muldede kartofler i haven. Kornbeck var her at betale skat. I aften cyklede 

Holger, Johannes og Marie til Hjørring til møde. 

Telefon: Kandidat Therkildsen, Vrå - han interesserer sig for hjemstavnsarbejde og har sat sig i 

forbindelse med en antikvar i København og spurgte, om han måtte få ham til at sende mig nogle 

kataloger vedrørende dette emne. Det sagde jeg ja til. Han spurgte om jeg ikke havde dubletter af 

lokal litteratur, som jeg ville afstå, dette måtte jeg benægte.  

 

Fredag den 16. juni. 

Varme. 

I formiddags tyndede Johannes og Marie kålrabi i Østermarken. I eftermiddag tyndede jeg og 

hyrden resten ud. Nu er vi færdige med at tynde rodfrugterne ud 1. gang. 
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I formiddags sankede vi baarhø, og i eftermiddag stakkede Holger, Johannes og Marie hø. 

Kristian Gru var her og ville have mig til at give sig et pas til Norge, han ville med Asdal 

Ungdomsforening derop et par dage. Jeg henviste ham til politikontoret. Kornbeck var her at betale 

statsskat. J. Kristensen, Lilholt, var her at betale kommuneskat. 

 

Lørdag den 17. juni 1933. 

Stærk blæst til midt på eftermiddagen, da det gav sig til at regne, lyne og tordne. 

Der sås en vældig røg ude i mosen det meste af dagen. 

Stakket resten af høet. Revet på baarerne I eftermiddag tærskede vi havre og blandsæd, vi tærskede 

det hele på nær ca. ½ trave, da vinden løjede af og vi måtte holde op. 

I formiddag var jeg oppe på mejeriet og udtog mælkeprøver og indkassere kommuneskatter. 

I eftermiddag var Alfred Jensen her og modtog kommuneskatter og statsskatter. 

Modtog akkumulator fra Tage Madsen. 

Den 16. juni døde Kristian Kjeldsens kone, Elvine Jensen, født Pedersen, Ny Barkholt. 

Den 15. juni døde brolægger Carl Larsen Træff. Mens jeg havde sæde i sognerådet havde vi en del 

med ham at skaffe. Han havde nogle børn med Niels Bæk Jensens fraskilte hustru Marie (jomfru 

Marie), han tog hende til sig i Hjørring. 

 

Søndag den 18. juni 

Gråvejr. Lidt regn først på dagen. 

I eftermiddag var Holger oppe i Asdal. Otto var hjemme i dag. Han skrev brev til sine brødre Julius, 

Peter, Karl og Vilhelm og sendte dem sit fotografi. 

Ester Nielsen og Andreas Degnbøl var her i eftermiddag. 

I dag har folk valfartet ud til mosen for at se hvorledes ilden har hærget der. Der er en stor mængde 

tørv brændt. Bl.a. er naboen, Sofus´ tørv brændt -  Sofus var herinde først på dagen og var meget 

bekymret for sine tørv. Gunnar var så cyklende ud i mosen og fik se, at alle tørvene var brændte. I 

aften var Sofus atter herinde, han havde været oppe hos Søren Pedersen og forhørt, om han kunne få 

skaden på tørvene erstattet af brandforsikringsselskabet -det vidste Søren ikke, før han fik talt med 

brandkassereren derom. Sofus klagede over, at Ane brugte for mange tørv i forhold til, hvad vi og 

Kristiansen brugte. 

 

Mandag den 19. juni. 

Regn hele dagen. 

Johannes kørte mælk. Resten af dagen kørte han ajle. 

Telefon: Andreas Degnbøl (de fleste af Degnbøls tørv er også brændt) 

 

Tirsdag den 20. juni. 

Regn først på dagen. Sidst på dagen blev det smukt vejr. 

Holger hentede rebslagerværktøj i Degnbøl og i eftermiddag blev der lagt reb. Tærsket resten af 

kornet i laden. Johan Henriksen hentede 3 grise i formiddags. Holger betalte mig 274,62 kr. Renter 

100 kr. Mergelrenter 74,80 kr. Amtstueskatter 63,14 kr. Hesteforsikring 7,25 kr. Min statsskat 28,83 

kr. Holgers statsskat 60 ære. Bindslev bageren var her med brød. 

I middags tog jeg og Ingeborg med Marius Gaarden op til Bjergby. Vi gik så op til Ørnbøl til hans 

Knudsens. De har en Færøbo, en fætter til Hans Knudsens kone, Lene, han læser til 

studentereksamen på Hjørring Gymnasium, og er i denne tid oppe til eksamen. Han hedder Robert. 

Jeg gik derfra hen til Kristian Pedersens til kontordag kl. 5. Jens Ørnbøl var også mødt. G. 

Grønbeck og Mejeribestyrer Storgaard har betalt 550 kr. for Tage Grønbeck. Vi bestemte at låne 

Thorvald Vestergaard 2000 kr. til sit byggeri. Jens Ørnbøl sagde, at der i S. Ørnbøl er et 
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kreditforeningslån på 18.000 kr., et gammelt lån på 18.000 kr. og et senere lån på 20.000 kr. Hans 

Knudsen skal svare en forpagtningsafgift lig renten af 60.000 kr., men det gav han nok ikke(?). 

Da Ingeborg gik fra Ørnbøl, fulgte Lene hende op på Bjergby kirkegård, hun tog så med Marius 

Gaarden hjem. Jeg havde Sofus´ renter med op til sparekassen. Sofus lånte 20 kr. af mig, som jeg 

fik igen i aften. Fra Kristian Pedersen gik jeg op til Kobbersholt, hvor jeg afleverede en resolution 

over karlen Niels Kristian Kristensen til Holmen. Jeg kørte et stykke vej med Søren Vrangager og 

hans moder, der kom fra Hjørring. 

En karl fra Frederikshavn, Gunnar Jensen, var her i aften og talte om at blive gift med Hans 

Pedersens datter. 

Telefon: Statsbetjent Jensen, Sæby (spurgte om Milbakken i Mygdal, det var sandsynligvis 

Myrbakken han mente). 

 

Onsdag den 21. juni 1933. 

Smukt vejr hele dagen. 

I formiddags blev der lagt reb. I eftermiddag blev der radrenset og hakket ved kålrabierne anden 

gang oppe i Heden. Sofus var herinde og fik bud med mig til Hjørring. Osvald Nielsen var her at 

betale kommuneskat. 

I dag var der generalforsamling i Brandkassen i Hjørring, der var tillige hestemarked i Hjørring. 

Historisk Samfund for Hjørring Amt holdt generalforsamling i Hammer og Sulsted sammen med 

Aalborg Amt. Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring kl. 9½. Der var en del folk med, som ville 

til Brandkassens generalforsamling - det er den lønnedsættelse i fjor, som de frygter for skal laves 

om. 

Jeg havde en sæk kartofler med til Maria og Anna. Jeg betalte Marius Gaarden 2 kr. for turen i går 

og i dag. 

Jeg var hos Betty Mogensen og købte 2 bøger af Kr. Winther, ”Hjortens flugt” og ”Træsnit”, de 

kostede 3 kr. og 2,50 kr. Jeg havde desuden 2 bøger af K. Hornbeck og Hallesby samt 2 årgange af 

De unges Blad med. Hun lovede at sende dem og Hjortens Flugt ud til Vilhelm -  hun fik hans 

adresse. På apoteket købte jeg kamferdråber til Sofus for 50 øre. Jeg var inde på Andelsbanken og 

betalte vore mergelrenter 74,80 kr. Jeg hævede 350 kr. til Sofus og betalte hans mergelrente 125, 60 

kr. jeg var inde på Amtstuen og betalte vor amtstueskat 63,14 kr. Betalt skat for Sofus Kristensen og 

Houmann. 

Jeg var inde på politikontoret med resolutionen over Niels Kr. Kristensen. I middags var jeg nede 

hos Kristen Lønsmann og fik min middagsmad. 

Jeg gik så op til lærer N. P. Petersen for at komme med bil derfra til Sulsted, - der var 2 lillebiler 

der, men der var ikke meget trængsel om dem. Der blev ikke fuldt hus. I den bil, jeg kom med, var 

der foruden mig, lærer N. P. Petersen, journalist Madsen ved Hjørring Amtstidende og en plantør 

fra Tornby. I den anden var fuldmægtig Nørremølle fra Amtstuen og lærer Bugges hustru og datter 

fra Tårs. Lærer Petersens kone ville med en privatbil, hun ville ikke give 4½ kr. for rejsen, sagde 

hun. Lidt over 1 kørte vi så til Sulsted kirke. På vejen derud fortalte N. P. Petersen, at han og 

redaktør Kristiansen havde lejet et hus i Lønstrup i 6 uger. Redaktøren og hans kone ville bo der i 

14 dage, derefter skulle deres og Petersens børn bo der i andre 14 dage, og så ville Petersen og hans 

kone bo der de sidste 14 dage. De ville ikke bo der sammen med de unge, da det så ville blive 

følgen, at hans kone skulle gøre tjenestepigegerning for de unge. Petersens datter er husbestyrerinde 

for en grosserer i København. 

Da vi kom til Sulsted kirke, var der mødt en stor forsamling der, den store, smukke kirke var helt 

fuld af folk. Man sang ”Kirken den er et gammelt hus”, hvorefter pastor Vesten besteg 

prædikestolen og holdt et foredrag om kirken, som han betegnede som meget gammel - han talte 

meget længe og blev selv noget forundret derover, thi efter at have kastet et blik på uret, sagde han: 
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”Jamen bette børn! Jeg har jo talt alt for længe”. Loftshvælvingerne er helt overmalet med 

kalkmalerier, men der er denne mærkelighed ved disse, at de først er malet efter reformationen. 

Efter kirken gik vi hen til en restauration oppe på en bakke for at få en kop kaffe, der var en dårlig 

betjening, de kunne ikke nær betjene folkene, der strømmede til. Jeg fik nok en kop kaffe, som 

betaltes med 85 øre. Ved bordet, jeg sad ved, var der bl.a. redaktør Kristensen og hans frue. Jeg fik 

en samtale med hende, hun fortalte at hendes søster Mathilde havde gjort forsøg med at skrive sin 

slægts historie. Hun var ked af at hendes datter ikke fik assistentpladsen på Centralbiblioteket. 

Der blev på dette sted holdt generalforsamling. Postmester Klitgaard aflagde beretning, og Jens 

Iversen oplæste regnskabet. Der har været nogen tilbagegang i medlemstallet de sidste år. Der var 

bestyrelsesvalg, det blev genvalg. Det bestemtes næste år at holde generalforsamling i Hallund og 

Jerslev. 

Vi tog så derfra til Hammer præstegård, der nu er i privat eje. Her holdt postmester Klitgaard et 

foredrag om slægten Stampe, som havde haft sit domicil der i længst hensvundne dage.. Han måtte 

gøre det noget kort for at indvinde noget af den tid, som pastor Vesten havde talt for længe. 

Derefter gik vi op til den ”Hellige Kilde” lidt fra præstegården, den er nu udtørret. Her holdt 

bankdirektør Jørgensen, Aalborg, et foredrag om hellige kilder. Vi gik så op til Hammer kirke, men 

da den var blevet helt fuld af folk, blev vi anmodet om at gå ud af kirken igen, da ikke mere end 

halvdelen af de fremmødte kunne få plads derinde. Kirken er også lille og mørk. Vi blev så placeret 

på kirkegården, medens N. Hede (nok Hedin) stod på et dige og holdt et foredrag for os om 

Hammer kirke. Altertavlen i kirker er malet af Ingemanns hustru. 

Fra kirken kørte vi så op i Hammer Bakker, hvor vi placerede os rundt omkring og spiste vor 

medbragte mad. Jeg og Jens Iversen holdt hverandre med selskab. Han fortalte, at han har en søn, 

der er maskinhandler i Skagen. Han aftjente sin værnepligt som ingeniør. Han fik skade på begge 

sine ben ved, at en kanon kørte over dem under en øvelse, de havde nedad en skrænt, han er dog 

kommet sig nogenlunde, dog får han invaliderente. Jens spurgte mig, om jeg ville med ned til 

Tveden, når der skulle foretages undersøgelser der, om der skulle findes rester af en gammel borg 

der. Det var jeg villig til. Jeg talte med lærere Rørsig, han havde været på Mygdal kirkegård 

pinselørdag for at se, om der var sjældne mindesmærker der. Jeg talte med N: Heden  (nok Hedin) 

og meddelte ham, at jeg havde lånt sagfører Olesen en bog om Substitutten, men ikke fået den 

tilbage. Han havde set min korrespondance med sagfører Olesen og ville undersøge om nævnte bog 

var til stede. Jeg sagde til ham, at han nok måtte beholde bogen, om han fandt den. Han 

præsenterede mig for sagfører A. Olesens søster. 

Fra Hammer Bakker kørte vi til landsbyen Grindsted. Blandt dem, jeg talte med derinde, var Jakob 

Jakobsen, Sejlstrup, Anton Larsen, Uggerby og Kr. Degn, Jerslev. Kl. 9 kørte vi til Hjørring, hvortil 

vi ankom kl. 9.45. Turen fra og til Hjørring kostede 4,50 kr. Jeg tog så med Tverstedbilen til 

Mygdal. 

 

Torsdag den 22. juni. 

Smukt. 

Strøet baarhøstakkene ud. Radrenset og hakket i kålrabierne anden gang. Jeg hakkede ved roerne i 

haven anden gang. 

Holger var til karlemøde i aften. Hans Vandkærs datter var her i aften og meddelte at de kommer i 

morgen for at få ægteskabspapirer ordnet. 

Kristen Lønsmann kom her i aften. 

Hans Nielsen har købt Kristian Skarndals hus for 6.900 kr. 

 

Fredag den 23. juni. 

Blæst. Vind i øst. 
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Sanket baarhøet i stakke igen og hakket ved kålrabierne. Jeg hakkede ved sukkerroerne og 

kartoflerne i haven anden gang 

Hans Vandkærs datter var her og meddelte, at de ikke kom i dag. Smed Jensen, Bindslev var 

herinde at telefonere til Bindslev, han har solgt Sofus en hesterive. 

Modtog brev (katalog) fra Stig Andersens antikvariat. Betalt posten for blade. Holger betalte 100 kr. 

i forpagtningsafgift. 

Marie var nede i Uggerby i aften. 

 

Lørdag den 24. juni 1933. 

Blæst, vind i øst. 

Stakkede hø i Østermarken anden gang. Slog hø på den søndre halvdel af nr. 22-27. Hakket på 

kålrabierne. 

I dag arbejder tromlen på vejstykket fra Sofus´ have og østefter. Frederik Poulsen var herhenne at 

telefonere til Martin Pedersen om, at de restede en mand, da Senius Kristiansen var blevet syg. 

Proprietærerne Johs. Kjærsgaard og J. M. Jensen, Siveslet, Dybvad, har solgt Ø. Grimmeshave i 

Astrup sogn, ca. 52 td. land til Henry Larsen, søn af gdr. Niels Larsen Ledet i Gærum. Alt i 

maskiner, avl og besætning medfølger. Købesum 37.000 kr. Overtagelse straks. 

Telefon: Anna Pedersen, Kabbeltved (de vil låne vor vågekone til en so). 

 

Søndag den 25. juni 

Smukt, klart vejr. Blæst hen på eftermiddagen. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Bitsch, Horne. Jeg og Kristen Lønsmann var i kirke, 

der var meget få folk i kirken. Johannes og Marie var i byen. Holger var ved havet først på 

eftermiddagen, i aften var han på højskolen. 

Radio: Hørt provst Nordentoft i Garnisionskirken. 

 

Mandag den 26. juni. 

Meget smukt. 

Holger slog baarhøet. Jeg, Marie og Kristian hakkede ved kålrabierne, Johannes var inde hos Sofus 

og hjælpe dem med at køre baarhø. 

I aften var der møde i missionshuset ved missionær Østergaard, Frederikshavn. Ingeborg og Kristen 

Lønsmann var deroppe. Uddeler Nielsen kom herned og hentede dem. 

En karl fra Lilholt var her og betale skat og fik et flyttebevis til lægdsrullen. 

Hyrden Kristian var med drengegymnasterne nede ved havet i aften. 

 

Tirsdag den 27. juni. 

Johannes kørte mælk. Kørt 2 læs hø hjem. Sanket, stakket og revet hø. Hakket kålrabier. I 

eftermiddag hentede Holger et læs tørv i mosen. Jeg kørte til mølle med ½ td. hvede til mel. Jeg 

kørte op på Dalsgaards bakke med Kristian Lønsmann, han ville til Hjørring i dag., han rejste den 

vej ad Martin Mikkelsen. 

Kontrolassistenten kom her i formiddags. 

I eftermiddag var Hans Vandkær, hans søn Johannes, hans datter Ingeborg og maler Gunnar 

Jakobsen her og fik ægteskabspapirer ordnet. 

Bindslevbageren var her med brød. 

 

Onsdag den 28. juni. 

Klart vejr. Vind i nordøst. 
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Kørt 1 læs baarhø hjem. Sanket og stakket baarhø. Revet det halve af stykket. Jeg kørte 

kontrolassistentens sager op til Martin Sørensens i formiddags. 

Telefon: Alfred Jensen, Fælled, Andreas Degnbøl, Krista Kristensen, Granbo, (Vilhelm Jensens 

pige har forladt sin tjeneste), Kristian Pedersen, Bjergby. 

 

Torsdag den 29. juni 1933. 

Smukt, varme. 

Revet og lagt rivelsen på stakkene. Holger slog høet i engen. 

I eftermiddag var jeg oppe til bestyrelsesmøde i Sparekassen. Kristen Toft hentede mig, da Marius 

Gaarden var kørende til Lønstrup med børn fra Mygdal S. Skole. Kl. 1 holdt vi mødet, og hele 

bestyrelsen var mødt. Vi gennemgik panteobligationer og gældsbeviser, der var ikke noget særligt 

at bemærke ved disse. Der er kun få, der står til rest med at betale renter for sidste år. Derimod 

skorter det meget for mange at betale afdrag. Kristen Pedersens svigersøn står bl.a. meget tilbage 

med at betale afdrag. Johannes Pedersen, Sakstrup har to lån på 1000 kr. hver som hans far, Jens 

Pedersen og Edvard Knudsen kautionerer for. Jens Pedersen er nok blevet skilt af med alle sine 

midler ved at hjælpe sønnen Johannes. Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 6½. 

I aften var Holger cyklende ned til Otto i Sdr. Bindslev, Marie var til pigemøde og hyrden til 

gymnastik. 

 

Fredag den 30. juni. 

Blæst. Vind i vest. Klart vejr. 

Kørt 7 læs hø hjem og sat det i stak østen for laden. 

I eftermiddag afholdtes det årlige missionsmøde i Slotved Skov. Kl. 4½. Johannes Grøn kørte med 

en rutebil fra Tversted med folk her fra sognet til skoven. Jeg og Ingeborg tog med ham. Vi var i alt 

27 passagerer (voksne og børn) foruden chaufføren. 

Talere var pastor Jensen, København (fh. Frederikshavn) og missionær Søren Beck. Der blev holdt 

2 møder fra 2-4 og fra 4.45- 6.15. I mellemtiden spiste vi mad og kaffe. Der blev indsamlet gaver til 

Indre Mission, jeg gav 1 kr. Jeg talte med frk. Anna Olesen, hun sagde at proprietær Bruuns datter 

fra Ørnholt søgte pladsen som elev på Centralbiblioteket, hun bad mig give hende min stemme. 

Lånt Andreas Degnbøl 2 kr. 

Hestene løb i marken med høstvognen i eftermiddag, de var ind at drikke kaffe. 

Martinus Mikkelsen var her at hente et læs halm. 

Martin Andersen, Kabbeltved og Ejnar Pedersen var her at betale skatter. 

Telefon: Peder Thirup (Niels Grøntved har fået sin akkord gennemført) 

 

Lørdag den 1. juli. 

Varme. 

Johannes kørte mælk. Sanket stakstederne sammen i Østermarken og kørt hjem. Kørt 2 læs hø 

hjem. Sanket og stakket hø i engen. 

I middags kom Kristian, Kjelmine og børnene her. De var med Marius Gaarden. 

Sidst på dagen kom lærer Jensen her, han viste mig en skrivelse, han havde modtaget fra Niels Kr. 

Pedersen, Grøntved, hvor han bad Jensen om at hjælpe den værgerådsdreng, han har, til at få en 

cykel ved at henvende sig til værgerådsformanden i drengens hjemstedskommune og bede ham om 

penge dertil, da drengen synes, han er forurettet, når han ikke har en cykel ligesom sine 

jævnaldrende. Han ringede til lærer Rasmussen, der er værgerådsformand, men han var ikke til 

stede, for at forhøre om han, drengen, var anmeldt til værgerådet her. 
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Lærer Jensen har modtaget besked fra lærer Thaarup om gudstjenesten i Uggerby og Mygdal i 

morgen, han havde læst det sådan at det var en pastor Thaaning, der skulle prædike, men det var 

pastor Thaarup selv, der er kommet hjem fra ferierejse. 

 

Søndag den 2. juli 1933. 

Smukt. Varme. 

Johannes var i byen i dag. Han rejste i aftes. Holger var oppe i Asdal i formiddags, Erna var med 

ham herned. I eftermiddag kom Andreas Degnbøl og Edvard Knudsen her. Vi blev fotograferet ude 

i haven. 

Der var gudstjeneste i Mygdal kirke i aften kl. 7½ ved pastor Hindsholm fra Albæk. Jeg, Kristian, 

Kjelmine, Otto, Holger og Marie var i kirke. Der var ret mange i kirke. Pastor Hindsholm holdt en 

god prædiken over dagens evangelium. Bagefter var der altergang, der var 2 sæt altergæster. Der 

blev indsamlet gaver til Magdalenehjemmet. Jeg lånte Kr. Kristiansen 1 kr. Efter tjenesten var 

pastor Hindsholm med os hjemme og få en ret jordbær, og så kørte han til sin kones hjem, 

Grimshave, hvor hans familie var. Pastor Thaarup holdt gudstjeneste i eftermiddag kl. 2½, der var 

nok meget få folk i kirke. 

Otto var hjemme i dag. 

 

Mandag den 3. juli. 

Blæst. Vind i vest. Tørt vejr. 

Kørt halm ud af laden og gjort til side i laden. Sanket og stakket resten af høet i engen. Kørt 3 læs 

enghø hjem. I eftermiddag var Kristian kørende op til Degnbøl med sin familie. 

Fra Amtstuen modtog jeg min sognefogedløn, 110 kr. 

Telefon: Uddeler Nielsen (jeg spurgte om han ikke ville køre til Aalborg i morgen med mig og 

Kristian, det lovede han), Andreas Degnbøl (han har modtaget en skrivelse fra Hans Østergaard 

med anmodning om at give møde på Fattiggården for at forhandle med skatterådet om hans 

formueansættelse mm.) 

I aften kom Hans Knudsen og hans kone Lene fra Ørnbøl cyklende her. 

 

Tirsdag den 4. juli. 

Smukt. Lidt blæst. Vind i vest. 

Kørt hø hjem af engen ind på ranen i laden. Revet engen og sanket rivelsen sammen. 

Johan Henriksen hentede 4 grise og den ældste so. 

Jeg og Kristian gik op til brugsforeningen i formiddags og tog med uddeler Nielsen til Aalborg for 

at besøge udstillingen der. Foruden os var Lars Rugtved, Stabæk og Johannes Vestergaard med. Da 

vi kom op til Tage Madsen i Bjergby, fik Nielsen ham til at efterse motoren og smøre den, da den 

var blevet uvillig til at starte. I Hjørring holdt vi lidt, da Nielsen havde et par ærinder at besørge.  

Vi kom ud til Aalborg lidt før kl. 1 og kørte over den nye bro og satte bilen på Vestebrogade. Vi gik 

så ud i Frederikskilde og spiste vor medbragte mad. Derefter gik vi ind på udstillingen på 

Skovbakken. Adgangen kostede 1 kr. Jeg købte et katalog for 1 kr. Vi gik så ind og så på de 

udstillede sager, vi kom til Dansk Gødningskompagnis udstilling, der traf vi – Johannes 

Vestergaard, Kristian og mig – en mand, som inviterede os på en tur til Gødningskompagniets 

fabrikker i Nr. Sundby.  

Kl. 3 tog vi så - et selskab på 31 mand i to biler - over til fabrikkerne, der blev vi af en ingeniør vist 

rund i fabrikken og så, hvordan råstofferne blev forvandlet til superfosfat, færdig at sende ud til 

kunderne. Derefter indtog vi en forfriskning i haven og var også inde i laboratoriet, hvorefter vi 

atter blev kørt tilbage til udstillingen, der gik vi så fra 4½ til 6. Johannes Vestergaard gav kaffe på 

udstillingen.  
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Da vi kom ud gik vi hen i KFUMs restauration, hvor jeg gav kaffe, 1,80 kr. Vi gik så en tur ud i 

byen og så os om. Jeg købte en serie billeder af Aalborg for 25 øre. Andre udgifter 10. Jeg betalte 

bropenge, 1,10 kr. Kl. 8 kørte vi hjem. På hjemvejen var vi et sving inde i Brønderslev. Vi var 

hjemme lidt før kl. 10. 

I dag var der generalforsamling i sognerådsforeningen for Hjørring Amt. 

Laust Bruun var i Mygdal Missionshus i aften. Ester Nielsen var her i aften. 

 

Onsdag den 5. juli 1933. 

Johannes kørte mælk. Kørt resten af enghøet, 1 læs, hjem. Kørt 1 læs baarhø hjem. I eftermiddag 

hakkede Johannes og Marie og jeg i runkelroerne. 

I formiddags var Kristian oppe hos Johannes Vestergaard og hos Marinus Vestergaard. I 

eftermiddag var Kristian og Kjelmine cyklende til Tversted strand og tog et bad i havet. 

I eftermiddag var Holger oppe hos Martinus Mikkelsen og fik hans søn til at komme herned i 

morgen, han var derefter nede ved Uggerby strand og tog et bad i havet. 

I formiddags var proprietær Bruun, Ormholt, bilende her og talte med mig om sin datter, der havde 

stor lyst til at blive elev på Centralbiblioteket, hun har taget studentereksamen på Hjørring 

Gymnasium og søgte at komme ind som elev for to år siden, da frk. Kristiansen kom ind, siden har 

hun lært husholdning, og siden 1. februar i år har hun haft tjeneste i København. Hun har stor lyst til 

at beskæftige sig med bøger. Da hun sidst søgte pladsen, havde Winther lovet at give hende sin 

stemme, men det undlod han at gøre. Bruun havde været hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer, 

lærer Horn havde lovet at give hende sin stemme. Winther havde også lovet det, hvis ikke frk. 

Kristiansen søgte pladsen. Thomasen havde sagt, at hun ikke ville søge pladsen. Ansøgning om 

pladsen skal indgives inden 8. juli. Jeg lovede ikke Bruun at give hende min stemme, men jeg 

sagde, at hun nok mente,  hun kunne have håb om at få pladsen. 

Telefon: Bruun, Ormholt (han spurgte om jeg var blevet genvalgt til bibliotekets bestyrelse, jeg 

sagde at jeg ikke havde hørt noget derom, men han kunne spørge sognerådsformanden), Peder 

Thirup (jeg kunne ikke få ham i tale), Alfred Jensen, Fælled (jeg spurgte ham, om hvem der var 

blevet valgt til Centralbibliotekets bestyrelse, han havde ikke hørt noget til, at der var foretaget valg 

dertil), Kristian Ugilt (jeg rettede samme spørgsmål til ham, han sagde at der intet valg var foretaget 

til Centralbibliotekets bestyrelse, han havde ingen meddelelse fået derom fra bestyrelsen, og før han 

fik en sådan meddelelse, blev der ikke foretaget valg), Bruun, Ormholt (jeg meddelte ham dette, han 

sagde, at han havde talt med sognerådsformanden, smed Nielsen, Ø. Vrå -  han havde sagt, at jeg 

var blevet genvalgt, jeg sagde, at det passede ikke. En sagfører fra Hjørring spurgte om hvem, der 

var den nærmeste ved Martin Skovbo, der havde telefon - jeg svarede, at det var 

sognerådsformanden Peder Thirup, Lærer Rasmussen (han har en datter, der har taget realeksamen, 

og som gerne ville have elevpladsen på biblioteket - jeg mente ikke, at hun kunne vente at få den, 

Andreas Degnbøl (Kathrine er syg, de vil have lægen til hende i dag, Andreas havde været oppe hos 

Hans Østergaard i formiddags og talt med ham om hans skatteansættelse) Maria Lønsmann, Anna 

Pedersen, Kabbeltved, Brugsforeningen. 

I aften kom uddeler Nielsen og hans kone bilende herned, desuden kom Otto, Erna og Sofus her 

også, de sad her til kl. 11 og samtalen gik livligt hele tiden. 

 

Torsdag den 6. juli. 

Meget varmt og stille vejr. 

Vi kørte 17 læs baarhø hjem. Vi fyldte loftet over kostalden og ranerne i laden og satte 5 læs i 

stakladen. Kristian Mikkelsen, Dalene, var her og hjalp os - han stak hø op i marken. Sofus´ søn 

hjalp os efter at have kørt mælk. 
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I middags rejste Kristian, Kjelmine og deres børn herfra. Ingeborg fulgte med dem til Hjørring. 

Kristian Toft hentede dem og kørte Ingeborg hjem. Ingeborg modtog 14 kr. Kristian og hans familie 

rejste med toget sydpå i aften kl. 8. 

 

Fredag den 7. juli 1933. 

Varme. Vind i syd. 

Kørt resten af baarhøet, 8 læs, hjem. Det kom i stakladen. Efter kaffetid kl. 3 hakkede Johannes, 

Kristian Mikkelsen og Marie ved runkelroerne. Jeg var også oppe at hakke en times tid. 

Kristian Mikkelsen var her i dag at hjælpe os med arbejdet. 

 

Lørdag den 8. juli. 

Meget varmt. 

Holger hentede et læs tørv i mosen. Johannes, Marie og jeg hakkede ved runkelroerne. Jeg hentede 

hvedemelet i Degnbøl Mølle. 

I aftes var sadelmageren Johannes Nielsen her og fik betaling for 1 sæt seletøj, 70 kr. Holger var 

oppe i brugsforeningen i aftes, og Marie var i Uggerby kirke. 

I aften var Ingeborg oppe til Kristian Mortensens. 

Modtog 1 kr. fra Kr. Kristiansen, som han lånte af mig. 

 

Søndag den 9. juli. 

Varme. Vind i syd. 

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Marie var i byen i eftermiddag. Erna var her sidst på dagen, og i 

aften var Otto en tur hjemme. 

Radio: Hørt prædiken af L. von Beck Boeck, Aarhus. 

 

Mandag den 10. juli. 

Varme. Lidt regn om aftenen. 

Holger hentede 2 læs tørv i mosen. Johannes og Marie hakkede i runkelroerne. Jeg pillede spirer af 

kartoflerne og flyttede dem hen i rummet i den gamle stald. 

I aften kl. 7½ var der møde i missionshuset ved pastor Holm, Hjørring i anledning af missionshusets 

39. årsdag. Jeg og Ingeborg kørte derop. Vi var henne ved Kristen Lyngsigs, inden mødet begyndte, 

der kom pastor Holm lidt før mødet begyndte. Han har læst på Rønde gymnasium, sammen med 

Julius, han sagde, at Julius var en slider. Der var kommet en del folk til mødet, og præsten holdt en 

god tale over farisæeren, der spurgte Jesus, hvad han skulle gøre for at arve evigt liv. Der blev 

indsamlet en gave til missionshuset. Jeg gav 2 kr. Jeg talte med frk. Lauridsen, S. Skole, der sagde 

at der i 1931 ikke var foretaget nogen revision af skoleplanen - hun mente, at skylden derfor lå hos 

sognerådet. Pastor Holm sagde, at pastor Thaarup var meget efterladende til at besvare 

forespørgsler vedrørende kirkebøgerne. Andreas og skomageren fik kørende med os på hjemvejen. 

Andreas betalte mig 2 kr., han har lånt af mig. 

Telefon: Alfred Jensen, Dalsgaard (han ville have talt med Johan Henriksen og haft ham til at hente 

et læs tørv i mosen, da ilden, der atter er blusset op derude, nærmer sig stærkt hans tørv). 

Johan Henriksen fyldte på overkørselen til vor vej i dag. Holger var oppe til Hans Nielsens i aften. 

 

Tirsdag den 11. juli. 

Ustadigt. Lidt regn. 

Holger hentede det sidste læs tørv i mosen, han har hentet 5 læs (12.000 stk. tørv). Johannes 

radrensede. Vasket klæder, lånt Sofus´ vaskemaskine. 

Johan Henriksen hentede en gris i formiddags. 
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Hyrden Kristian var med skolebørnene på udflugt til Frederikshavn i dag. 

Telefon: Apoteker Hørlück (han bad mig tænke venligt på en pige fra Flensborg, der søgte pladsen 

som elev på Centralbiblioteket). 

 

Onsdag den 12. juli 1933. 

Ustadigt vejr med torden og regn. 

Hakket ved sukkerroerne. Vasket klæder. 

Først på dagen var Ejnar Pedersens chauffør her med brev og 25 kr. Martin Mogensen, Kobbersholt 

var her og betalte alimentationsbidrag, 139,75 kr. og kommuneskat. Alfred Jensen, Fælled, var 

bilende her og fik mig til at sætte mit navn på den check, jeg modtog af Jens Kristensen, Lilholt. 

Vilhelm Jensen, Barkholt var her at betale kommuneskat. Alfred Jensen sagde, at sognerådet havde 

bestemt at antage en pantefoged fra 1. oktober. 

I eftermiddag var apoteker Hørlück, Hjørring, og frk. Karen Margrethe Michaelsen her. Hørlücks 

søn var bilende med dem, han havde en lille pige med. De kom bilende op i Søndermarken til mig - 

jeg var oppe at arbejde i roerne. Chaufføren måtte køre baglæns hjem til gården. De sad her en 

stund, og frk. Michaelsen viste mig sine forskellige papirer, der var meget gode. Hun er en 

grossererdatter fra Flensborg og har arbejdet på et bibliotek der, de har 40.000 bind i dette. De drak 

kaffe her, før de kørte. Hørlücks søn er på farmaceutisk klinik i København. 

Jeg var oppe hos Anton Jensen, Vadet, og afleverede en mødebefaling. 

Modtog brev fra Kristian og Kjelmine i Nordrup. 

 

Torsdag den 13. juli. 

Regn først på dagen, senere tørt vejr. 

Johannes kørte mælk. Vi blev færdig med at hakke ved rodfrugterne på nr. 57-64. I eftermiddag var 

Johannes og Marie i Østermarken at hakke ved rodfrugterne. 

Først på dagen var Hans Vandkærs søn her med en tillysningsattest, som jeg skulle underskrive, 

hans søster skal vies på rådhuset i dag. 

Afsendt 8 breve til skatterestanter. 

I aften var der møde i Odden skov ved sekretær Jensen, Vrå. Alle de unge var deroppe. 

I aften kl. 8 kom urmager M. Knudsen fra Hjørring og hans forlovede her. Urmageren gav sig i lag 

med stueuret i dagligstuen for at få det til at slå rigtigt, han eksperimenterede med det i et par timer, 

men kunne ikke få det til at makke ret, så han tog urværket ud af kassen og tog det med til Hjørring. 

Det amerikanske stueur, som i nogen tid har nægtet at gå, fik han straks i gang ved at smøre det lidt. 

Kl. 10½ rejste de, efter at have fået en ret jordbær. 

 

Fredag den 14. juli. 

Regnvejr det meste af dagen. 

I formiddags arbejdede Johannes og Marie i rodfrugterne i Østermarken. Spækket ud og kalket i 

fæhuset. Holger var oppe i Degnbøl Mølle med en gris og fik den bedækket. 

I eftermiddag var Ingeborg nede til Martin Pedersens i Kabbeltved til kvindemøde. 

Telefon: Sindal bank - Magnus Andersen har købt på kontrakt for 150 kr. Spurgte om han var god 

for den sum, hvilket jeg sagde ja til), Andreas Degnbøl  - han var i Aalborg i går, Marius Gaarden 

var kørende derud med 17 personer fra Mygdal, Andreas havde besøgt en soldaterkammerat, der 

bor i Hasseris. Han havde også besøgt Peter Birkbak, der bor i Kristiansgade, han har kun én stue 

og spiser på et pensionat. Han har noget arbejde med regnskabsføring, dog er det gået noget tilbage, 

og han har kun fra hånden og i munden, han har 2 døtre, den ene er gift med en maskinhandler i 

Aalborg, dem er det gået tilagters for. Peter arbejder med noget bogbinding. Andreas besøgte også 
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kantor Søren Rishøj, der har taget sin afsked som lærer, han har 8 børn, en søn er lærer ved 

Katedralskolen i Aalborg, en søn studerer jura). 

 

Lørdag den 15. juli 1933 

Smukt, tørt vejr. 

Holger og Johannes hakkede i rodfrugterne i Østermarken. Jeg spækkede ud og kalkede i fæhuset i 

formiddag. 

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Søster Tine var med bilen fra Lyngsig. Da jeg 

kom til Hjørring var jeg oppe hos Anna Pedersen og fik hende til at købe noget kød. Jeg var inde på 

politikontoret og betalte for Martin Mogensen 139 kr. og afleverede en skrivelse vedr. Anton P. 

Jensen. På amtstuen betalte jeg 80,66 kr. Hos Betty Mogensen betalte jeg porto for bøger til 

Vilhelm, 3,75 kr. 

Hos sagfører M. Jensen betalte jeg en regning for Ejnar Pedersen, 17,64 kr. og modtog gebyr, 2 kr. 

Hos urmager M. Knudsen modtog jeg stueuret, det fik 1,50 kr. for.  

På Diskontobanken indsatte jeg 300 kr. 

Jeg var oppe hos søster Tine, Kristine Mølgaard var der, da jeg kom. 

På Centralbiblioteket afleverede jeg en bog og lånte 3 bøger. 

Kl. 4½ var der bestyrelsesmøde på Centralbiblioteket. Alle mødte. Jeg var der noget før mødetiden 

og drak kaffe sammen med bibliotekaren. Han bad mig hjælpe til med, at han kunne få telefon i sit 

nye hus i Svanelundskvarteret. Vi vedtog at ansætte Karen Margrethe Mikaelsen som elev fra 1. 

oktober. Vi måtte stemme tre gange. 1. gang fik Karen M. Mikaelsen 5 stemmer, Kirsten Bruun 4 

stemmer og Edit Dam 1 stemme. 2. gang faldt stemmerne ligesådan, 3. gang fik Karen M. 

Mikaelsen 6 stemmer og Kirsten Bruun 4 stemmer.*) Vi vedtog at bekoste installation af telefon til 

bibliotekaren, samt betale halvdelen af telefonudgifterne. Modtog dagpenge, 6 kr. Jeg tog med 

Marius Gaarden hjem, Maria og Anna var med herned fra Lyngsig. 

Niels Jensens dreng fra Skarndal var her med en kvittering for amtsskatter. Ole Frederiksen var her 

for at betale sin og Johan Nørgaards skat. 

Peter Degnbøl hentede et læs hegnspæl her i dag. 

Martin Pedersen var her og foretog areal- og kreaturtælling. 

Der blev som sædvanlig 

 

*)Der blev som sædvanlig ved en sådan lejlighed en hel del diskussion om besættelse af 

elevpladsen. Bibliotekar Nielsen syntes, at det var mærkeligt, at der ikke var andre end frk. 

Mikaelsen, der havde fremstillet sig, ikke engang træhandler Dams datter, der bor i byen, havde 

gjort det. Han sagde til mig, at frk. Mikaelsen var den, der havde den bedste uddannelse. Til mig 

sagde han, at frk. Mikaelsen var en rar pige, men hun var noget glemsom og noget barnlig, hun 

kunne nok blive fornærmet og kaste med nakken, når hun blev rettet på, men hun var snart god 

igen. Da jeg sagde, at N. P. Petersen havde sagt, at hun ikke var god til arbejde sammen med det 

andet personale på biblioteket, svarede han, at det var ikke sandt, men hun var måske nok vel 

åbenmundet til at tale om forholdene på biblioteket, det skulle man være noget forsigtig med i byen. 

R. Thomasen tilrådede at tage frk. Mikaelsen, hvilket Winther også tilrådede. Winther holdt ikke af 

proprietær Bruuns skrivelse, hvori han forlangte, at der skulle antages en elev fra landet. 

Bjørn var som sædvanlig meget snaksom og mente, at vi skulle antage en her fra egnen, andre 

biblioteker tog ikke elever fra Vendsyssel. Horn tilrådede at antage Kirsten Bruun. Jeg stemte på 

frk. Mikaelsen, det gjorde Kr. Pedersen også, efter hvad han selv sagde. 

 

I Vendsyssel Tidende for 14. juli findes følgende bekendtgørelse: Bjergby-Mygdal. Pladsen som 

pantefoged i Bjergby-Mygdal kommune opslås ledig 1. oktober d.å. Løn 300 kr. fast + pantegebyr 
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samt 15 øre i opkrævningsgebyr ved første påkrav i hvert kvartal hos de skatteydere som står til 

restance. Ansøgning indsendes til undertegnede inden 1. august. Der skal stilles en sikkerhed på 

5000 kr. Bjergby-Mygdal sogneråd, den 14. juli 1933. P.u.v. P. Thirup. 

 

Lørdag den 16. juli 1933 

Smukt, tørt vejr. 

Johannes var i byen i dag. Holger var i Asdal kirke i eftermiddag og i aften var han oppe i 

Skovsgaard. Otto var hjemme i dag. I eftermiddag var Andreas Degnbøl og Solvejg her. Peter, 

Kathrine og børnene var bestemt på at rejse over til Sjælland i denne uge, men nu har de opgivet 

det, da børnene ikke er raske. 

 

Mandag den 17. juli. 

Tørt vejr, blæst. 

Johannes kærte mælk. Hakket på kålrabierne. 

Lars Pedersen, Odden, var her og bad om henstand med sin skat. Kristian Gaardbo betalte 

kommuneskat. 

Telefon: Sagfører M. Jensen, Hjørring (han spurgte om der kunne indkasseres et beløb på 50 kr. hos 

tømrer Ejnar Jespersen, det mente jeg nok) 

 

Tirsdag den 18. juli. 

Blæst. Tørt vejr. Vind i vest. 

Radrenset og hakket roer. 

Ejnar Jespersen var her først på dagen og satte et hjørnespær op i sydvestre hjørne af laden. 

Hans Nielsens sønner hentede et læs rugbrådder her i eftermiddag. Vor pige, Marie, fylder 20 i dag. 

Hendes forældre var kørende herned i eftermiddag.. 

Modtog kort fra godsekspeditionen på, at der er kommet en kasse frugt til os fra Kristians i 

Nordrup. 

Lars Pedersen, Odden Mark, var her og bad om henstand med sin skat i 6 uger. Jens Martin, Odden 

Mark, var her og betalte amtstueskat. 

I aften var der en del fremmede piger her. Erna, Inga og Ester Nielsen samt Sofus´ døtre Valborg og 

Magda. 

Holger hentede en kasse med solbær og hindbær oppe hos Jens Thøgersen - det var nogle som 

Kristian havde sendt. 

 

Onsdag den 19. juli. 

Smukt, tørt vejr. 

Hakket ved roerne i Østermarken. 

I formiddags tog Maria og Anna med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg betalte bilen, 2 kr. 

Værkføreren var her med 2 restancelister. 

Modtog kort fra baneekspeditionen. 

Martin Sørensen var her med moseskat. 

Forlovede: Bibliotekarassistent frk. Ingrid Mikkelsen, datter af afdøde redaktør Mikkelsen og stud. 

mag. Regin Munck, søn af valgmenighedspræst Munck, Silkeborg. 

Jeg modtog 10 kr. fra Amtstuen. 

Sofus var herinde i aften og betalte kommune- og statsskat. Han telefonerede til en fætter i Nr. 

Sundby. I morgen rejser hele familien ud til udstillingen i Skalborg – de har lejet Kristen Toft til at 

køre for dem for 20 kr. Derud vil de så op gennem Vildmosen. 
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Der har været en kvægavlsforening for røde køer, som har haft en tyr opstaldet i Rødemølle. Denne 

forening er opløst, efter at de har holdt generalforsamling, hvor der var stor uenighed mellem 

medlemmerne. Der bliver nok et underskud at dække. Sofus sagde at Hans Nielsen nok vil søge 

pantefogedstillingen. 

 

Torsdag den 20. juli 1933. 

Varme. 

Vi hakkede og lugede på kartoflerne. 

Lars Jakobsen var her og betalte kommuneskat. Han sagde, at hans forældre og deres 4 yngste børn 

er flyttet ned til Jens Nørgaards kone i Bindslev. Hans brødre, Kristian og Herluf, tjener hos den nye 

ejer af Grimmeshave. 

I aften var Holger og Johannes oppe i brugsen til karlemøde. Thorvald Nielsen, Tronsmark var her i 

aften. 

 

Fredag den 21. juli. 

Tørst vejr, varme. 

Johannes kørte mælk. Vi blev færdige med at luge kartoflerne. Nu er vi færdige med lugningen i år. 

Sadelmageren Johannes var her at reparere bindersejlene. Jens Mortensen, Odden Mark, var her og 

forlangte henstand med sine kommuneskatter. 

Grisen, der var til orne den 14. juli, var atter til orne i dag og blev bedækket. 

Jeppe Bastholm var her og betalte skatter. 

 

Lørdag den 22. juli. 

Gråvejr. Lummert vejr. 

Radrensede i Søndermarken. Hentet en gris i Degnbøl Mølle. 

I eftermiddag var Holger cyklende til Hjørring. 

Holger betalte Degnbøl Mølles kommuneskat. 

Den brogede ko 1 s. p. ø. side blev bedækket ved vor tyr. 

Erna var med Holger fra Hjørring og blev her i nat. 

 

Søndag den 23. juli. 

Meget smukt. 

Johannes og Marie var i byen. Erna var her i dag. Otto var hjemme i aften. Holger og Erna var ved 

havet i formiddags, i eftermiddag var de i Mygdal kirke. 

I aften kl. 7 var der møde i missionshuset ved sekretær for DMS´s kvindekreds, frk. Kristiansen. Jeg 

og Ingeborg var deroppe. Uddeler Nielsen hentede os og kørte os  samt Sofus og Ane hjem. Frk. 

Kristiansen talte over Paulus´ tale til kong Agrippa og fortalte en del om DMS’s arbejde i Kina. 

Hun taler godt og gør i det hele indtryk af at være varm for arbejdet blandt hedningene. Der blev 

ofret en gave til DMS. Jeg gav 2 kr. 

Alfred Jensen er i færd med at bygge en villa ved teglværket. Kristian Lyngsig sagde, at den skulle 

koste 15.000 kr. Helmer Poulsen skal have 1300 kr. for murerarbejdet. 

Sofus var herinde i formiddags og talte med Hans Nielsen og Peder Brogaard om at bytte svinekort 

- men han fik ikke held til at bytte. 

Hans Nielsen leverede ikke sin mælk til mejeriet i dag for at vise sin sympati med sønderjyderne, 

der i dag laver strejke over for mejerierne. 

 

Mandag den 24. juli. 

Tørt vejr. Blæst, vind i vest. 
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Mejet fra til binderen på rugen. Jeg lugede kartoflerne i marken. Plukket ribs. 

Peter Degnbøl var her i aften og opkrævede sygekassepenge. 

 

Tirsdag den 25. juli 1933. 

Blæst. Vind i vest. 

Johannes kørte mælk. I eftermiddag mejede de rug med binderen. 

Marie var i Hjørring i eftermiddag. 

Telefon: Peder Thirup (han sagde at han ingen ansøgninger havde fået til pladsen som pantefoged i 

kommunen). 

 

Onsdag den 26. juli. 

Tørt vejr. Blæst. 

Mejet resten af rugen på 65-74 og sat det sammen. Skåret rugen på nordre ende af 75-76. 

I eftermiddag gik jeg ned til købmand Ejnar Pedersen, Retholt og talte med ham om 

udtagelsesbegæringerne. Han betalte mig 30 kr. Han sagde at Kristen Møller har købt Kristian 

Larsens hus i Retholt for 3800 kr. På hjemvejen talte jeg med Vilhelm Jensen, der mejede rug, hans 

karl var uarbejdsdygtig, han havde stukket sig af en greb. Jeg var inde i brugsen og sad og talte en 

stund med Nielsen, han viste mig en skrivelse fra Jens Libak Hansen, hvorefter Tage Grønbeck vil 

prøve at få gjort akkord. Han tilbyder sine kreditorer 12½ %. 

Jeg fik kørende med Kornbeck fra brugsen og til hans hus, han havde været i Hjørring med lærer 

Jensen og Alma. Jeg lånte et par hefter om Danmarks kirker af lærer Jensen. Jeg var inde hos Jens 

Thøgersen og betalte 1,45 kr.. Han sagde at han ikke ville gå med til at gøre akkord med Tage 

Grønbeck. Holger var oppe i brugsen en tur. 

Andreas Degnbøl var her i eftermiddag. 

I aften var Uggerby bager bilende herop med Melankton, han købte den brogede ko, 4s. p.ø.s. for 88 

kr. 

 

Torsdag den 27. juli. 

Meget varm. Stille vejr. 

Johannes kalkede i den mindste svinesti i stalden og mejede fra til binderen på byggen nr. 42-56. 

I dag afholdes det årlige ungdomsmøde i Tolne. Holger og Marie cyklede derned. Erna og Ester 

kom den her vej og kom i følge med dem. 

To af Martellus Nielsens døtre var den her vej og betalte amtstueskat. 

Telefon: I middags var Sofus her og ringede til Jens Thøgersen at Kristian Søttrups kone ventede på 

Marius Gaarden, Jens Thøgersen havde glemt at sige det til Marius. Hun kom så herhen og ringede 

hjem til Søttrup efter en befordring, hendes moder var med hende. 

 

Fredag den 28. juli. 

Blæst, lidt regn med lyn og torden. 

Johannes lavede tag. 

Martin Bidstrup var her og betalte amtstueskat og kommuneskat. Han fortalte at Kristian Skarndal 

har købt en byggeplads af ham, det er søndre hjørne af hans ejendom, 2000 kv.alen, for 3000 kr., og 

så skal Kristian afholde udgifterne ved udstykningen. Kristian vil så have et hus bygget derpå 

snarest muligt. 

Kristian Jespersen var her og betalte kommuneskat. 

I dag afholdtes dyrskue i Hjørring. Kristian rejste hjem i formiddags og tog med Marius Gaarden i 

middags. Thorvald Nielsen, Tronsmark kom her noget før middag. Han og Holger cyklede til 

Hjørring efter middag.  
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Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring i middags. Bilen var godt læsset. Da jeg kom til Hjørring, 

var jeg henne ved Maria og Anna og drak kaffe, jeg havde nogle ribs og kartofler med til dem. Jeg 

havde også en kurv med ribs med til Kristen Lønsmann.  

Jeg var nede på amtstuen og betalte skatter, 88,33 kr. Hos sagfører Schmidt betalte jeg en regning 

for Ejnar Pedersen, 32.88 kr. og modtog gebyr, 3 kr. Jeg talte med Søren Samuel, han fortalte, at 

han havde en manufakturforretning i Vidstrup, som han havde overtaget for nogle penge, som han 

havde til gode -  det var denne, som hans broder Anders Samuels datter bestyrede for ham, hun er 

nu husbestyrerinde hos Kristen Holtegaard. Han lod til at have megen kval af denne forretning, nu 

passede hans børn forretningen. Han ville tale en del mere med mig og ville aflægge mig et besøg. 

Jeg var henne på biblioteket og byttede bøger. Jeg fik løfte om at få bladet ”Den danske Pioner”, når 

det var færdig med at ligge i magasinet, det bliver ellers solgt som makulatur, jeg tilbød at ville 

betale det, men det ville frk. Thomasen ikke høre tale om.  

Bibliotekar Nielsen sagde at Bertel Østergaard var forhindret i at komme til Biblioteksforeningens 

generalforsamling i København den 4. og 5. august, og da jeg var hans suppleant, spurgte han om 

jeg kunne rejse, det mente jeg nok, at jeg kunne. Nielsen lånte mig sin billet til dyrskuet. Jeg var så 

en tur derude, der traf jeg Hans Nielsen, der var mange folk derude. Derfra gik jeg hen til Kristen 

Lønsmann og sad og talte noget med ham og drak kaffe der. Købt en rejseliste, 75 øre. 2 

bagepulvere, 20 øre. Jeg tog med Marius Gaarden kl. 6. 

 

Lørdag den 29. juli 1933. 

Mildt vejr, lidt skyet. 

Johannes kærte mælk. Holger var kørende til mølle med en sæk hvede og i brugsen efter en sæk 

kager.  

I eftermiddag var Johannes i Hjørring til dyrskue. Marie var oppe hos skomager Kr. Kristensen med 

mine støvler til reparation. 

 

Søndag den 30. juli. 

Tørt vejr. Blæst, vind i syd. 

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke. Vor radio også ude af funktion i dag. 

I formiddags var Niels Grøntved her og ville betale amtstueskatter, men han opgav det, da han 

hørte, at der skulle betales renter. 

I eftermiddag havde vi besøg af Peter Degnbøl, Kathrine og deres børn, Julius´ datter Esther og 

Maria Degnbøl. Peter betalte skat for karlen og pigen, de havde sidste vinter. Jeg betalte Kathrine 

10 kr. for nogle fjer, vi har købt af hende. Maria har været hjemme i en 8 dags tid. Otto var hjemme 

i dag. 

Johannes og Marie var i byen i dag. 

 

Mandag den 31. juli. 

Smukt. Hen på eftermiddagen blev det regnvejr, det regnede også om aftenen. 

Rejst rugkærverne op, der er 35 trave rug. Mejet byggen på nr. 42-56 og sat en del af det sammen. 

I morges hentede Melankton den brogede ko, som han betalte med 88 kr. han mente der var kalv i 

hende. 

I middags kom Marius Gaarden her med bibliotekar Nielsen, hans kone og deres 3 drenge samt 

Nielsens moder, de var her til kl. 7, da hentede Marius Gaarden dem igen og kørte dem til Hjørring. 

Marius havde mine støvler med fra skomageren og betalte 75 øre for dem. Holger betalte min og 

hans kommuneskat og afgift 49,30 kr. 

Magda var herinde og plukkede ribs. 

Den 27. juli døde Svend Kr. Svendsen, Uggerby. 
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Modtog anodebatteri fra brugsen, det kostede 12 kr. 

Telefon: Melankton, Uggerby (han havde ikke solgt koen på markedet i Hjørring i dag, nu vil han 

prøve at sælge den som en kælveko). 

 

Tirsdag den 1. august 1933. 

Regn det meste af dagen. 

Sat resten af byggen sammen. Kørt ajle. 

Johan Henriksen hentede 3 grise her. 

Jensen Mortensen, Odden Mark, var her at betale amtstueskat. Gebyr 25 øre. Bageren var her med 

brød. 

Andreas Degnbøl blev 71 år i dag. Jeg og Ingeborg kørte derop i eftermiddag. Lise fra Horne og 

hendes 4 børn var der også. Der fortælles at Thomas Brogaards kone, Kristine (Tullen) har omgang 

med andre mandfolk, nemlig købmand Ejnar Jensen, Bjergby og Sigurd Træholt, Horne. 

Telefon: P. Thirup - han fortalte, at lærer Ørnbøl havde forlangt af sognerådet at få et bilskur 

bygget, han vil nemlig have en bil. Han sagde, at der var en del ansøgere til pantefogedstillingen). 

 

Onsdag den 2. august. 

Gråvejr først på dagen. Senere meget smukt. 

Johannes kørte mælk. Holger og Johannes arbejdede i kålrabierne. 

Generalforsamling i sparekassen i Bjergby kl.4½.  Jeg tog derop og fik kørende med Alfred Jensen 

til Fælled. 

Til generalforsamlingen var kun mødt bestyrelsen og revisorerne. Kr. Pedersen aflagde beretning. 

Til bestyrelsen genvalgtes Kr. Pedersen, Kristian Grøntved, Jens Ørnbøl og Jeppe Jepsen, 

Kærgaard. Til revisor genvalgtes lærer Ch. Rasmussen. Det vedtoges at yde 10 kr. til KFUM’s 

soldaterhjem i Aalborg og 10 kr. til Kirkeligt Samfunds soldaterhjem samt 25 kr. til Bjergby 

Husflidsforening. Jeg tog med Marius Gaarden hjem, 35 øre. 

I eftermiddag var kasserer Alfred Jensen bilende her - vi konfererede restancelisterne, og Alfred 

Jensen modtog et skattebeløb af 1251,01 kr. Alfred fortalte at Hans Hansen, Løth, og Johannes 

Pedersen, Bjergby søger pladsen som pantefoged. 

Niels Gaarden har lavet tegning og overslag til hans villa. 

Johannes Pedersen og Niels Andersen, Kabbeltved var her at betale kommuneskat. 

Mads Kr. Pedersen betalte alimentationsbidrag, 67,75 kr. 

Erna Nielsen var her i aften. 

 

Torsdag den 3. august. 

Tørt vejr. 

I morges kl. 6.15 kom Kristen Toft bilende her og tog mig og Ingeborg på og kørte os til Hjørring, 

hvor vi ankom et kvarter før 7. Jeg købte 2 dobbeltbilletter til København for 45, 40 kr. og betalte 

Kristen Toft 5 kr. for bilturen. Vi tog så med toget til Aarhus. Vi havde rejsefølge med lærer 

Nielsen fra Halvrimmen. Vi var i Aarhus kl. 11.22 og tog derfra med færgen til Kalundborg, da vi 

kom til Kalundborg, steg vi i toge,t der gik til København. På færgen drak vi kaffe. 

Da vi kom til København, var Karl og Kristine mødt og tog imod os. Vi tog så med en sporvogn ud 

til Amager og stod ud ved Sundbyvej, derfra gik vi så til deres hjem på Otnavej 2. De har en pæn 2-

værelses lejlighed. Deres vært er en brandmand, Nielsen, det er meget flinke folk, de er hos. Konen 

er meget venlig mod dem. Da vi var noget trætte efter rejsen, gik vi tidligt til ro. 
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Fredag den 4. august 1933. 

Smukt vejr. 

Efter at have spist frokost, tog Karl og jeg med sporvogn til Studenterforeningens lokaler. Jeg 

betalte 25 øre til garderoben for at få min hat opbevaret og 10 øre til en anden betjent. Jeg hilste på 

frk. Borregaard og blev indmeldt til årsmødet. Mødet blev åbnet kl. 9, og kl. 9.30 holdt 

biblioteksdirektør Døssing et foredrag, hvorefter der udspandt sig nogen diskussion. Jeg talte med 

bibliotekar Nielsen, han og Winther var taget til København onsdag aften, og i går havde de været 

oppe i Politikens hus for at købe nogle bøger. De havde lejet et værelse på Turisthotellet, det skulle 

koste 12 kr. pr. nat, men da de gjorde ophævelse over den høje pris, fik de det for 8 kr.  

Kl. 12 spiste vi frokost. National Skala, et meget stort og flot etablissement. Jeg havde Winther til 

bordfælle, han ville have mig til at tage ordet i eftermiddag ved forhandlingsmødet, men det sagde 

jeg nej til. Jeg betalte 3,65 kr. for frokosten, deraf 55 øre for en pilsner og 60 øre for en meget lille 

snaps. Der blev taget flere fotografier af os under formiddagsmødet, og der blev forevist os et 

billede, der var færdigt, og de, som ønskede det, kunne så bestille det. Jeg talte med bibliotekar 

Faurholt, han sagde, at hans broder, der er præst i Amerika, og som var indstillet til et 

præsteembede her i landet, atter var rejst tilbage til Amerika, da han ikke fik det nævnte embede. 

Uden for Studenterforeningens store bygning står en buste af Carl Ploug. 

Årsmødet næste år vedtoges det at holde i Haderslev, der blev ikke andre byer foreslået. 

Da vi var færdige med frokosten, var der atter møde kl. 1½, hvor formanden, overlærer H.P. Hansen 

aflagde beretning. Kassereren P. Sejerbo oplæste regnskabet, og formanden forelagde budgettet for 

næste år. Alle 3 ting blev godkendt. Ved håndsoprækning blev det vedtaget at gå over til 

statsautoriserede revisorer. 

Kl. 3.30 var der gruppemøde. Jeg og Winther deltog i gruppemødet for gruppe A, de større 

bibliotekers sammenslutning. Borgmester Kristensen, Næstved, var dirigent. Forhandlingerne 

drejede sig især om en ny lønordning for bibliotekernes personale, det vil vel nok betyde en 

forhøjelse. Winther frarådede at vedtage forslaget, som han mente ville betyde en større udgift for 

de selvejende biblioteker, end de kunne være tjent med. Der blev talt både for og imod forslaget. 

Ved en foretagen afstemning blev forslaget vedtaget med 16 stemmer mod 11. Jeg og Winther 

stemte imod. Kl. 5 aflagde vi et besøg i det store Vesterbro Kredsbibliotek, vi blev beværtet med 

drikke og cigarer. Bibliotekaren fortalte os hvordan biblioteket arbejdede. Kommunen betalte 

bilerne og anretningen. Vi kørte så tilbage til Studenterforeningens lokaler, der var Karl mødt, og vi 

tog så en sporvogn over til Amager, 40 øre. Lakrids 15 øre. Jeg gav Ingeborg 30 kr. Hun købte et 

par sko, 15 kr. og gav Karl 15 kr. til en servante. I aften var Julius cyklende ud til os, og vi tilbragte 

aftenen sammen hos Karl. 

 

Lørdag den 5. august. 

Tørt vejr. 

Karl fulgte med mig ud til Studenterforeningen, hvor der var møde kl. 9.15. Karl var med til mødet. 

Der aflagdes først beretning fra gruppemøderne. Rektor Næsted, Hellerup, meddelte, hvad der var 

blevet vedtaget på gruppemøderne i går. Dette møde sluttede med et foredrag af overbibliotekar 

Svend Dahl. 

Da dette var færdigt, tog Karl hjem, medens jeg, der havde fået et anfald af diarre, var ked af at 

deltage i møder og frokost, gik hen på Rigsarkivet og gjorde nogle notitser af folketællingslisterne 

for Bindslev mm. Jeg tog med sporvognen tilbage til Studenterforeningen, 20 øre, og var med til en 

udflugt til Christianshavns Kredsbibliotek kl. 1½. Der blev vi beværtet med is, drikke og cigarer, og 

bibliotekaren holdt et foredrag for os. En assistent, der troede at jeg var en almindelig læser, da jeg 

sad og læste i en avis, gjorde mig opmærksom på, at biblioteket var lukket, men da jeg så meddelte, 

at jeg var deltager i årsmødet, bad han om undskyldning. 
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Da vi var færdige der, tog vi med biler til Centralbiblioteket i Hellerup, den bil måtte vi selv betale, 

80 øre for hver. Da vi kom der, blev vi beværtet med kaffe og cigarer. Vi blev budt velkommen af 

rektor Næsted og beså derefter det store og smukke bibliotek. 

Derfra tog jeg med sporvognen til stationen, 35 øre. Konduktøren på den ene sporvogn var noget 

snaksom, han havde været en tur i Hirtshals i sommer. Ved stationen tog Karl imod mig, vi var 

henne i en automatcafe og fik noget sodavand, 40 øre. Vi gik så til min broder i Falkoneralle, der 

var Kristine og Ingeborg, og Julius kom der også. Der var vi så til kl. 11. Johannes fortalte, at han 

fik 6.000 kr. i årlig løn. Datteren Ester har arbejde ved telegrafvæsenet. Anna har noget 

beskæftigelse på et musikkonservatorium, Gunnar har fået en kontorplads, Vilhelm er ovre i Jylland 

for tiden. Kl. 11 tog vi så med sporvogn over til Amager, 80 øre. 

 

Søndag den 6. august 1933. 

Blæst. 

I firmiddags var jeg og Ingeborg i Filipskirken, hvor vi hørte en god prædiken af pastor 

Pontoppidan. Han talte over evangeliet om de falske profeter. Efter gudstjenesten var vi en tur på 

kirkegården og inde i et krematorium. Kristian, Kjelmine og deres børn kom ud til Karl, og Julius 

kom der også. 

Om eftermiddagen lejede Julius en bil for 11 kr. og så kørte vi, Kristian, Julius, Karl, Lars Kristian 

og mig ud til Øtoftegaard og så denne gård og de forskellige forsøgsarealer, og derefter var vi henne 

i Julius¨ lejlighed, han har en ret stor stue i et hus i Tåstrup, han giver 25 kr. i månedlig leje. Da vi 

atter kom tilbage, var vi en tur nede ved Øresund og så på det liv, der udfoldede sig der ved 

badestranden med alle dets telte, selv en kommunistlejr manglede der ikke. 

 KL. 9 rejste Kristian og hans familie hjem, de havde hestene stående i Kværkeby. Julius tog også 

hjem. Han får en årlig gage på 4000 kr.. Købt cigarer, 25 øre. Jeg hilste på lærer Nielsen, 

Halvrimmen, i kirken i dag, han ville deltage i et skolemøde i denne uge i København. 

 

Mandag den 7. august. 

Tørt vejr. 

I formiddags tog vi med sporvogn til Kristiansborg, Karl, Kristine, Ingeborg og jeg. Vi var først en 

tur rundt på Fisketorvet. Købt pære, tobak og tændstikker. Vi var en tur oppe på den del af 

Nationalmuseet, som er åbent og så på genstandene. Jeg så blandt andet en sølvske, der var fundet i 

Rensdam(?) mose i Mygdal sogn, den havde en plattysk indskrift (Hjælp Gud og Maria, amen). Den 

var fra 14oo-årene. Karl og jeg var inde i Daels Varehus. Hos en antikvarhandler købte jeg en bog 

af provst Nordentoft, 25 øre. På en automatcafe købte jeg for 80 øre. Ingeborg fik 1 kr., hun købte et 

frimærke. Kl. 1 mødtes jeg og Johannes ved Fr. 7. mindestøtte og så gik vi hen på 

Matrikelskontoret, hvor vi så nogle gamle kort fra udskiftningstiden og bl.a. et kort over Grøntved. 

Vi bestilte et efter fotografisk gengivelse, som Johannes var henne på Det kongelige Bibliotek og 

fik løfte om at låne pladen til, det skal koste 5 kr. Jeg sad der og foretog optegnelser efter en 

gammel udskiftningsprotokol. Da jeg var færdig, tog jeg med sporvognen til Øresundsvej kl. 5½.. 

 

Tirsdag den 8. august. 

Blæst, koldt. 

I eftermiddag tog vi med sporvogn ud til Vestre Kirkegård. Der overværede jeg og Ingeborg en 

begravelse, ellers holdt vi os hjemme hele dagen. Julius kom derind sidst på dagen. 

 

Onsdag den 9. august. 

Smukt vejr. 
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I morges kl. 7 rejste vi fra København. Vi tog med sporvognen til banegården, derfra med banen til 

Værslev station og derfra med toget til JerslevD da vi kom der tog Peter og børnene mod os, der var 

blevet telefoneret til Peter, at vi kom den vej. Vi blev så der til natten, om aftenen var Peter henne i 

Gjørlev til bestyrelsesmøde. Peter er noget ked af forholdene. Han døjer med at få sin løn, der er 

skåret ned med 800 kr. til 3000 kr. Sidste år restede han 700 kr., som han anser for tabte - han søger 

nu en konsulentplads i Næstved, der bliver ledig til oktober. Deres nabo på den anden side af gaden, 

manufakturhandler Pedersen, har en søn, Jens Pedersen, som går ovre ved Peters børn til stadighed -

denne dreng er kommet på kant med slagteren, som ejer gården, Peter bor i, men Peters børn er 

ellers meget afholdt i byen, det er også nogle rare og stille børn. I nabosognet Udby blev en dreng i 

dag kørt ihjel af en bil. Peter mener at Landbrugernes Sammenslutning gør fortræd med deres 

agitation og krav om nedskæring alle vegne af lønninger mv. 

 

Torsdag den 10. august 1933. 

Blæst. 

I dag rejste vi så hjem. Hos købmanden i Jerslev købte jeg tobak, 90 øre, appelsiner 50 øre. Jeg gav 

Anna 3 kr. Jeg lånte en bog af Peter til at læse i på hjemrejsen. 

Peter kørte os til Kalundborg, Anna og børnene var med. Vi tog så med den store dampfærge 

”Jylland” til Århus, drak kaffe kl. 1.10 og tog med toget derfra til Hjørring, hvortil vi kom noget før 

kl. 10. Der var Kristen Lønsmann mødt og tog mod os. Vi tog så med Tverstedbilen til Mygdal 

brugsforening, der satte jeg kufferten ind, og så gik vi hjem - hjemme kl. 12. 

Mens vi har været bort, har de mejet kornet på nr. 81-86, 95-100, 75-80, 107-112, 172-176, 139-

144, 149-155. 

Kørt rugen og byggen ind. Poul Nielsen har været der en dag og hjulpet med indkørselen. Den 5. 

august fødte soen 4 grise. Anton Gjøggaard og Niels Kristiansen har betalt skatter. Der er kommet 

brev fra kommunekontoret og 3 breve fra politimesteren. Endvidere er det kommet 

mælkeprøveglas. 

Sofus´ datter Valborgs cykel blev stjålet en dag i Hjørring, men den blev atter fundet. 

 

Fredag den 11. august. 

Smukt vejr. 

Mejet havren på nr. 5-21. Nu er vi færdige med at meje. Sat en del korn sammen. 

Thorvald Vestergaard var her, han vil have butik i sit nye hus og have udsalg af reservedele, 

ligesom han også vil have en benzintank, han spurgte mig om han skulle løse næringsbrev derfor, 

jeg henviste ham til politikontoret. Bertel Mølgaards datter var her efter en recept. Sofus var herinde 

i aften.. 

 

Lørdag den 12. august. 

Smukt vejr. 

Kørt hveden (2½ læs) og 6½ læs blandsæd hjem. Kørt 1 læs roer hjem, hentet 1 gris i Degnbøl 

Mølle. Sat havre sammen. Kontrolassistenten kom her. Niels Kristensen, Højtved, og Theodor 

Jakobsens søn fra Hesthaven var her at betale amtstueskatter. Otto kom hjem i aften, han vil med på 

udflugt i morgen til Vrå m.fl. steder. 

Telefon: Peder Thirup (Hans Hansen, Løth har fået bestillingen som pantefoged fra 1. oktober, talt 

om familierne Nitsche og Viberg) 
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Søndag den 13. august 1933 

Smukt, tørt vejr. 

I dag havde de unge karle og piger fra KFUM og K udflugt til Vrå, Vildmosen med flere steder. 

Holger, Otto og Marie var med på turen, de skulle køre fra brugsen kl. 8. I eftermiddag var Asta 

Nielsen her, hun tjener i Bindslev fattiggård. Bestyreren, Thomsen, er gift med gartner Kraglunds 

datter, han har før boet i Vaagholt. Mads Overgaards søn Peter og hans kone er på fattiggården, han 

får invaliderente, det er kræftskade, han lider af. De har haft 14 børn. Hvoraf 10 er levende. Ane til 

Sofus´ var herinde i eftermiddag. 

 

Mandag den 14. august 1933 

Meget smukt. 

Johannes kørte mælk. Kørt blandsæd hjem og revet på rugstubben. Kørt kontrolsagerne op til 

Martin Sørensen. 

I formiddags kl. 9½ tog jeg og Ingeborg med Marius Gaarden til Hjørring. Da vi kom til byen, var 

jeg inde på amtstuen og betalte skatter. Jeg var henne på civildommerkontoret og betalte 1 kr. for 

bekendtgørelser og havde en længere samtale med fuldmægtig Damgaard om den politiske situation 

m.m. Jeg var inde på politistationen og betalte alimentationsbidrag for Mads Kr. Pedersen og 

modtog nogle konvolutter. Jeg var inde på Centralbiblioteket og fik bøger byttet. Jeg modtog 

rejsegodtgørelse fra Københavnsturen, 73,70 kr. - 15 kr. daglig i diæter i 3 dage. Jernbanebillet 

22,70 kr. 

I middags gik vi ned til Kristen Lønsmann, hvis 73-årige fødselsdag det var i dag. Brandstrup og 

hans familie var der også, der var vi så, til vi skulle hjem igen kl. 6. Frk. Nielsen fra skolen var med 

bilen hjem -hun har været ude at rejse i Thy og Hellum. Jeg havde akkumulatoren med op til Tage 

Madsen, vi havde en slump kartofler med op til Maria. Da vi kørte hjem, kom Tine op at køre med 

os fra Fælled og tog med os hjem. 

Theodor Pedersen var her at betale amtstueskat. 

 

Tirsdag den 15. august. 

Blæst. Vind i syd. 

Kørt 9 læs blandsæd hjem af Østermarken og Søndermarken. Holger hentede penge i mejeriet. 

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen, Bjergby, til kontordag kl. 5. Jeg tog med 

Tverstedbilen derop, 25 øre. Foruden mig var Søren Træholt mødt. 

Der var bryllup i Bjergby i dag, det var Alfred Jensen, Fælled´s søn, Jul Jensen, der havde bryllup 

med skrædder Martin Isaksens datter.  

Jeg tog med Marius Gaarden hjem Jeg betalte ham 1 kr. til akkumulatoren og 1 kr. for film til 

Holger. 

I formiddags var lærer Jensen her, han viste mig et brev fra lærer Julius Grønbech angående den 

værgerådsdreng Niels Grøntved har. J. Grønbech er skyld i, at drengen er sendt op til Niels 

Grøntved, uden at værgerådet har fået meddelelse derom. Niels Grøntved har opgivet, at lærer 

Jensen var villig til være værge for drengen, skønt Jensen ikke har hørt det mindste derom. Jeg lånte 

Jensen de brev, jeg havde vedrørende de drenge, jeg havde ført tilsyn med. 

Johan Henriksen hentede 2 grise her. Han lovede at betale vægtafgiften af sine biler på amtstuen i 

dag. Sofus var her at telefonere til svineslagteriet. Han betalte 80 øre for 4 opringninger. 

Telefon: Marius Gaarden, Kristen Møller, Retholt (han bad os få bud til Martin Thøgersen, at han 

kom der med flæsk i morgen). Bageren var her. 

 

Onsdag den 16. august. 

Blæst. Stærk regn i eftermiddag, lidt torden. 
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Revet i Søndermarken. Kørt 1 læs rugrivelse hjem. Begyndt at skrælpløje på rugstubben. 

Skagensfiskeren var her, købt rødspætter for 1 kr. 

I eftermiddag var jeg ude at pante for skatter. Jeg var først inde hos lærer Jensen - han læste et brev 

for mig, som han havde skrevet til værgerådet dersteds som svar på lærer Julius Grønbecks 

skrivelse angående Niels Grøntveds værgerådsdreng. Da det regnede stærkt, var jeg inde hos Martin 

Bidstrup og lånte en regnfrakke. Jeg var inde i brugsen og købte en bog, konvolutter og 

fyldepenneblæk. Jeg var nede hos købmand Ejnar Pedersen og modtog skatter mm. Der traf jeg 

Peter Nielsen, vi var så ude at pante hos Vilhelm Jensen, Barkholt, og Tage Grønbeck. Jeg var hos 

Kristen Maaen, hjemmebageriet og Ejnar Jepsen Jespersen og modtog skatter. 

Niels Grøntved, Hebbelstrups karl og Emanuel Thomsen var her at betale skatter. 

 

Torsdag den 16. august 1933 

Blæst 

Revet stubben og kørt rug og bygrivelse hjem. Skrælpløjet på rugstubben. Kørt 1 læs roer hjem. 

I eftermiddag kørte jeg op til Vestergaard med Ingeborg. Derefter kørte jeg og Kristen Jespersen op 

til Uslev for at pante hos Kristian Nielsen, Julius Kramme og Laurids Henriksen. Vi var inde i 

Kobbersholt og talte med Holmen, derefter var  jeg oppe i Tagsighede og hos Johan Henriksen og 

til sidst i Vestergaard, hvor jeg spiste mellemmad og så kørte vi hjem. Sidste lørdag 12. august 

nedkom Edvard Jespersens kone Karen med en dreng. 

Kr. Kristiansen var her at betale skatter.  
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