Kristian Gøntveds dagbøger

fra
10. januar 1920
til
12. november 1920

Lørdag, den 10. januar. Frost. Lidt blæst. Vind: SV.
Arb.: Kristian og Julius begyndte af at tærske rug med 13 plejle. Malet 2 sække grut. Bagt brød.
Afsendt brev til søster Tine. Modtog takkekort fra Maren og Theodor Jakobsen.
Søndag, den 11. januar.
Smukt først på dagen, sidst på dagen blev det sne og om aftenen stærkt snefog af sydøst.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Der blev lyst til ægteskab første gange for Mads
Peter Pedersen (Overgaard) og Nikoline Jensen. Hans Chr. Hansens barn fra Oddens Hus blev døbt
og fik navnet Niels Kristian Aage Hansen.
Andreas var her nede i eftermiddag. Han modtog nogle rugpenge.
Holger var til børnegudstjeneste i missionshuset.
Mandag, den 12. januar. Frost. Smukt.
Arb.: Kristian og Julius tærskede rug. Skar hakkelse. Jeg var til vælgerbestyrelsesmøde i
Fattiggården kl. 10 og kom hjem kl. 6. Søren Nørmark fortalte, at høker Kristian Pedersen har solgt
sin høkerforretning til Hans Svendsens svigersøn, Ejnar. Han, Ejnar, vil så have en bygning rejst på
hjørnet norden for Bjergby Kirke og deri have indrettet handelen. Landpost Harald Kvistgaard er
kæreste med Hans Svendsens datter, Anna, der er husbestyrerinde i Rødemølle. Jeg fik kørende et
stykke med Senius Kristensen, da jeg gik til Fattiggården.
Viggo Bæk var ridende her i dag med brev til mig om at komme til møde i forsamlingshuset i aften
i telefonabonnementforeningen. Da jeg havde spist min mellemmad, gik jeg derop. Efterhånden
mødte der 17 mand, nemlig Hans Nielsen, Skarendal, Peder Thirup, G. Grønbech, Søren Larsen,
Klodske, Kornbeck, Lilholt, Laurids Dalsgaard, Kristen Jespersen, Niels Jakobsen, Peder Brogaard,
Albert Jensen, Ole Frederiksen, Jørgen Jørgensen, Kornbeck Rosvang, lærer Jensen, Martin
Sørensen, Andreas Degnbøl og mig. Grønbech er formand for abonnentforeningen, og han havde
været tilstede ved et møde i Hjørring af abonnentforeningerne. Han meddelte, hvad løn
centralbestyrerne nu fik, hvad løn selskabet have tilbudt dem, og hvad løn, de havde forlangt. Der
blev forhandlet vidt og bredt i et par timer, vi sad i den lille sal, i den store sal ved siden af lavede
en håndfuld gymnaster en infernalsk spektakel. Hans Nielsen var noget fortørnet over, at han ikke
kunne komme til at tale med centralbestyreren, han havde sagt til sine børn, at de måtte nok
begynde at ringe med telefonen kl. 8. om morgenen, og så blive ved med at ringe uafbrudt til om
aftenen kl. 8. En lille pige, som ikke kunne nå apparatet, blev hjulpet op på en stol, og så kunne hun
også hjælpe til med kommersen. Han mente, at apparatet trængte til smørelse, da det peb ynkeligt.
Ole Frederiksen troede, at hans apparat var rustet fast. Lærer Jensen, der gav rollen som klog mand
fortalte, at strejken var helt lovlig og fortalte nogle historier om frihavnearbejdere og
omnibuskuske. Grønbech spurgte Andreas om han ville tillade, at abonnenterne selv påtog sig at
betjene telefonen under strejken. Det svarede Andreas ikke noget til. Jeg sagde, at jeg syntes, at det
var bedre at forlange Andreas til at åbne centralen for os. Efter at Grønbeck havde anbefalet, at vi
skulle anmode selskabet om at indskrænke ubetalte samtaler til 1000 om året, vedtoges dette med
flere stemmer imod Peder Brogaard og mig, som stemte derimod. Kl. 9 skiltes vi der. Modtog
brevkort fra pastor C. Thaarup. Købt 1 rulle skrå hos høker Jens Kristiansen for 25 øre. Søster Tines
fødselsdag.

Tirsdag, den 13.januar. Let frost.
Arb.: Kristian og Julius tærskede rug. I eftermiddag var Ingeborg oppe til Kristian Mortensens til
kvindemøde. Jørgen Jørgensen, Holtegårds lille barn, blev begravet i dag. Smed Søren Pedersen var
her og opkrævede medlemsbidrag til Landboforeningen, 4 kr. Han spurgte, om jeg ville have frø
gennem Landboforeningen, hvortil jeg svarede nej. Jeg havde ikke råd til at betale hverken 10 eller
40 kr. mere for mit frø end jeg kunne få det gennem Brugsforeningen. Han svarede, at hvis ikke det
var for at han var sognebestyrer, så ville han også have sit frø i Brugsforeningen. Modtog en pakke
og brev fra Peder, brev fra Jens Iversen, Hundelev.
Onsdag, den 14 januar. Frost. Smukt
Arb.: Kristian og Julius tærskede rug. Malet grut. Møget under svinene. Jeg var til skatterådsmøde i
Hjørring i dag. Jeg var færdig til at ville køre med mælkeslæden op til amtsvejen, men så kom Niels
Jakobsen her og bød mig kørende til Hjørring, hvilket tilbud jeg gerne tog imod. Han kørte med den
gule for slæden, og det gik raskt. Spille-Niels’ kone og Nissens husholderske fik kørende med os fra
Bjergby. Vi var den vej ad Ottenius Sørensen, hvor jeg afleverede nogle breve og papirer. Kl. 12
var vi i Hjørring. Jeg gik først ned på Diskontobanken og hævede penge på en check. Derefter gik
jeg op til Marie og Anna, allerførst gav jeg dog kaffe på vejen. 1,30. På vejen derhen mødte jeg
Museums Frederik, han lovede at tage Vendsyssel Tidende for 1885 med til mig. Marie var oppe,
hun havde besøg af fru Kure fra Ugilt, de snakkede op ad stolper og ned ad vægge om kniplinger.
Jeg fik et brev fra Frederik med til Maria med hjem. Anna har en lap for det ene øje, som er dårligt,
hun er blevet ked at kompagniskabet med Andrea, og vil ikke have hendes hjælp mere. Jeg gav
Anna 10 kr. til Marie til hendes fødselsdag. Jeg spiste til middag der og derfra gik jeg ned på
posthuset med et brev og pakke til Vilhelm, det kostede 41 øre. Hos farver Beck indløste jeg garn
for 14 kr.57 øre. Købt lærred og tråd hos Klock for 2 kr. 58. Farve hos Becher kr. 5,00. På
Løveapoteket hamborgplaster kr. 0,65, nafta kr. 0,35. Jeg var oppe i Bogsamlingen med bøger og
fik ingen med tilbage, da jeg ikke havde tid at vente. Jeg fik Vends. Tid. årgang 1885 af Frederik.
Kl. 3 var jeg til møde på forsamlingsbygningen. Kl. 5 var vi færdige der. Købt regnskabshæfte og
papir hos M.A. Kristiansen for 40 øre. Jeg var oppe på Vends. Tidendes kontor, jeg talte med
Jensen, Lundergaard og journalist Petersen om telefoniststrejken m.v. Jeg var inde hos redaktør
Mikkelsen og talte noget med ham. Jeg bød ham mine optegnelser om præsterne i Bjergby-Mygdal.
Han ønskede at se dem igen. Vi talte noget om telefonstrejken, som han mente helst burde være
noget længere. Han spurgte mig om jeg havde hørt noget om spøgeriet på Enggaard, det sagde jeg
nej til. Da han skulle ned på telegrafstationen, bad han Petersen fortælle mig om det. Det var meget
mystisk, hvad jeg fik at høre. Det er på Enggaarden i Astrup, det spøger. Det begyndte med, at
pigerne mærkede at det om natten bankede på deres dør til kammeret oppe på loftet. De talte med
fru Beck derom, hun sagde, at det havde ikke noget på sig, og at det nok var karlene, de kunne påse
at døren var låset. Karlene sagde, at de havde ikke været ved døren. Da dette mystiske gentog sig
natten efter, gik fru Beck derop og satte sig til at våge derinde, og mens hun sad der, bankede det på
døren, hun greb lyset og gik hen og lukkede døren op, men der var intet at opdage på loftet. Beck
prøvede at holde vagt uden at han kunne komme på spor efter hvad denne mystiske banken hidrørte
fra. Pastor Kure fra Ugilt var også derhenne for at iagttage fænomenet, og da det bankede på døren
råbte han ”kom ind”! Straks fløj dørnøglen ind i stuen til præsten. De ting, der er i pigekammeret
bliver også levende til tider og går sig en tur, en skabsdør lukker sig op og en kjole kan komme
spadserende ind på gulvet, en hat ligeså. Selv ved højlys dag kan man høre denne underlige banken.
Pigerne er, hvilket ikke er så underligt, blevet opskræmte. Jeg spurgte, om det kom i avisen. Det
sagde Petersen nej til. Beck var ked af at få det ud blandt folk. Modtog brev fra Jens Birkbak.
Telefon: Andreas Degnbøl. Kr. Kristiansen (han er noget krank og holder sengen en tid, det er
ryggen, der er dårlig).

Torsdag, den 15. januar. Frost, lidt sne.
Arb.: Kristian kørte mælk i slæden, han havde plagen for sammen med den brune, det er første gang
plagen har været i mejeriet. I eftermiddag var jeg til menighedsrådsmøde i præstegården kl. 2. Jeg
var den vej ad Ottenius Sørensen og Søren Nørmark. I præstegården var mødt foruden mig, Kristen
Lyngsig, Kristen Rams, frk. Nielsen og alle 4 lærere. Det var om afløsning af offer og accidenser,
forhandlingen drejede sig om. Lærerne var imod at opkræve offer til påske, hvorfor menighedsrådet
besluttede at påligne offferbeløbet for 1920-21 ¼ mere, hvilket beløb vi mente måtte komme de
offerberettigede til gode. I går havde præstegårdskommissionen været i præstegården. Formanden,
Cortsen, havde kasseret den indstilling, som vi vedtog sidste torsdag og affattet en anden, som vi
var enig om at underskrive. Den lød således:
Den 14. januar 1920 var præstegårdskommissionen til stede i Bjergby Præstegård, hvor tillige
menighedsrådet var tilstede, for at drøfte spørgsmålet om, hvorvidt hele det til præstegården
hørende jordtilliggende bør bortsælges i henhold til Lov af 4. oktober 1919 om salg af
præstegårdsjord til husmandsbrug, eller der bør søges bibeholdt noget af jorden ved præstegården.
Kort over præstegården vedlægges, men arealberegning findes ikke, dog menes det samlede areal at
udgøre i alt ca. 116 tønder land, nemlig ca. 72 tønder land ager, 30 tønder land bakker, hvoraf en del
bevokset med gammel bøgepur og noget med lyng, ca. 11 tønder land eng. tørvejord og
grønningsjord, ca. 1½ tønder land eng og gårdplads og have ca. 1½ tønder land. Af
landbrugsbygninger, hvoraf jo en ret stor del skal nedskrives, når agerbruget reduceres, er stalden
gammel og mindre god, af laden er en del godt, vist tilstrækkeligt til at beholde. Resten er dårlig og
kan nedrives. Forpagterboligen er god og stor. Da menighedsrådet ønsker at beholde så meget jord
ved præstegården som loven tillader, indstilles det, at den fornødne gårdsplads og have samt en
lergrav ca. ½ tønde land beholdes, 7 hektar agerjord, som vist på kortet, og endvidere de ca. 11
tønder land kær, tørvejord og grønningsjord som vist med blåt på kortet. Det egner sit absolut ikke
til opdyrkning eller bebyggelse og endvidere de ligeledes vist på kortet ca. 30 tønder land bakker og
hedejord noget bevokset med bøgepurl, der er så bakket, at det ikke kan dyrkes, og endvidere er det
en naturskønhed, som i øvrigt skulle ødelægges. Da jeg gik hjem var jeg den vej ad Fattiggården
efter kornopgørelserne. Karl var i ungdomsskolen i aften. Ejnar Kristiansen, Stens hede, Kristian
Jakobsen og en pige fra Odden var her.
Fredag, den 16. januar. Tøvejr.
Arb.: Kristian og Julius tærskede rug i formiddag. I eftermiddag tærskede Julius og Karl, da
Kristian var ude at kaste i sne. Malet grut.
Søren Træholt var her efter rugpenge. I dag var der auktion på Odden over Nielsen Stabæks hesteog kreaturbesætning. Modtog brev fra missionær Fr. Moe.
Lørdag, den 17. januar. Tøvejr.
Arb: Kørt 10 læs kålrabi ind af kulen på n: 22. 16/1 Købt 8½ pund torsk á 40 øre = 3,40 af Thomas
Gru. Fm. Kørt til mølle med 3 skæpper hvede til mel. Skar hakkelse. Muget under svin og kalve.
Holger modtog frimærker fra Københavns Postopkrævning 2,90. Afsendt brev til Marie, det er
hendes 42 årige fødselsdag i dag.
Søndag, den 18. januar. Tø. Blæst. Vind: vest.
Sidste gudstjeneste i Mygdal Kirke. Kristian var i kirke. I eftermiddag var jeg en tur oppe i
Stenshede. Kristian holder sengen i de sidste dage, det er hans ryg, der er dårlig. Andreas Degnbøl
var også derovre. Karl var oppe i Stenshede i eftermiddag og i aften.

Mandag, den 19. januar. Tø. Smukt vejr.
Arb.: Renset rug af 15 trave, der blev 13 tønder, 5 skæpper rug. Kristian kørte op til Brugsen med
det i formidddags med 6 td. 5 skp. og fik 600 kg. majs på hjem. I eftermiddag kørte han med t td.
Det vejede tilsammen 1352 kg. Karl var i ungdomsskolen i aften, han var oppe ved Jens Peter
Andersen med mine støvler, før han gik til skolen. En pige fra Odden, Kristen Holtegaard, Martin
Sørensen, Niels Andersens kone, Holtegaards Mark, Otto Nielsens kone og Kristen Godsks pige var
her. Betalte Jens Peter Andersen 25 øre for t reparere Peters støvler. Betalte posten for Kristian,
bladet ”Vort landbrug” 3 kr. Afsendt brev til Peter, Jens Birkbak og Fr. Krogh. 45 øre.
Tirsdag, den 20. januar. Let frost, smukt.
Arb.: Ingeborg begyndte at vaske klæder. Malet 3 sække grut, skåret hakkelse. I eftermiddag
tærskede Kristian og Julius rug. Kristen Holtegaard, Martin Pedersen, Kabbeltved, var her og ville
opkræve hesteforsikringspræmie, men da jeg ikke kunne finde regningen, betalte jeg ikke i dag.
Mine Kristiansen, Marinus Vestergaard, Kristen Godsks pige og Martin Andersen, Kabbeltved, var
her. Modtog skrivelse og cirkulære fra postemester Klitgaard vedrørende Dansk historisk
Fællessamfunds forhøjelse af kontingentet.
Onsdag, den 21. januar. Frost. Smukt vejr.
Ab. Kristian og Julius tærskede rug. Jeg sorterede kartoflerne ude i svinestalden. Ingeborg vaskede
klæder. Karl hjalp hende dermed. Muget under svinene. Søster Mine var her i eftermiddags. Hun
tilbød os sin datter, Ane, nogle dage, når vi trængte til hjælp. Mads Overgaard var her i formiddags.
Afsendt brev til Anton Jakobsen, Sæby. Modtog brev fra Vilhelm.
Torsdag, den 22. januar. Vind: vest. Blæst.
Kristian og Julius tærskede rug. Kristian Thøgersen var her med en kvie til tyr 2. gang. Martin
Andersens kone var her med et skema. Hun fortalte, at Thomas Mikkelsens søn. Alfred, der har
hjemmet i Tversted, er blevet noget sær, han passer slet ikke gården eller kreaturerne og går ene og
roder i det. Karl var i ungdomsskolen i aften.
Fredag, den 23. januar. Regn og sne.
Arb. Kristian og Julius tærskede rug. Malet 3 sække grut. Hentet hvede fra mølle. Den hvide ko, nr.
7 ko fra s.e. på vestre side blev bedækket ved vor tyr. Anders Kabbeltved var her i aften med
mejeripenge. 152 kr. og 25 øre. Modtog et bind af Samlinger til jysk historie og topografi. Brev fra
Martinus Krøgholt.
Lørdag, den 24. januar. Tøvejr. Råt.
Arb.: Kristian og Julius tærskede rug. Muget under svinene. Kørt gødning ud til frugttræerne i
haven. I formiddags gik jeg op til Ottenius Sørensen. Jeg fik kørende med bilen fra teglværket op til
Søren Gaardens. Jeg var inde ved Ottenius, og Søren Nørmark kom også derind. Karl Ørnbøl var
ved at male Ottenius’ pengeskab. Hans broder, Søren, vil nok forpagte Præstegårdens jord, når
udstykningen kommer i orden. Jeg var inde ved Hans Svendsen, men han var rejst til Hørring,
derfor gik jeg op til præsten, på hjemvejen var jeg ind at se til vor pige, Stine. Hun sagde, at hendes
ben nu var det bedste, de har været, og hun mente, at hun om 8 dage atter kunde indtræde i sin plads
igen. Hendes moder sagde til mig, at de ville nok slå noget af hendes løn for den tid hun har været
syg, og vi måtte nok fæste en anden pige i stedet for hende o.s.v. Hun er et rigtigt sludrehoved. Da
jeg kom til Stenshede var jeg inde at se til Kr. Kristiansen, der holder sengen. Han sagde, at Martin
Sørensen er meget forlegen for at få en pige. Konen er nær ved at vente sin nedkomst. Martin
Bidstrup er syg af lungebetændelse. Andreas var her med sit skema. Otto Nielsens kone og Th.

Steffensen var her også. Afsendt brev til Johannes. Modtog ejendomsskyldsskema fra Laurits
Dalsgaard.
Søndag, den 25. januar. Let frost. Kulde.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Karl var i kirke. I aften var jeg i missionshuset, der var
kredsmøde. Peter Nørskov indledte og læste en kort prædiken, og Edvard Knudsen sluttede. Der
blev talt noget om missionsugen først i februar. Jeg købte et hefte af E. Knudsen og betalte et for
Andreas for 1 kr. Jens Præstegaard 5 kr. til Kvindely i Aalborg.
Mandag, den 26. januar. Frost. Koldt. Vind: sydøst.
Arbejde. Kristian og Julius tærskede rug. I formiddags kørte jeg ned til læge Laursen i N. Bindslev
med Otto, da hans højre ankel har været dårlig siden første i november og ikke har kunnet
helbredes. Der holdt en mand ved lægens bopæl som ville have ham med til Mosbjerg til en
barselspatient. Jeg fik ham dog til at se på Otto først, og så fik jeg noget i en flaske til at dyppe en
klud i og lægge på såret 2 gange dagligt, og så skal den ombindes med et stykke voksdug. Han
skrev også en recept, men den glemte jeg at få med. Han tog 6,50 kr. for sin ulejlighed. Købt 1
kardus skrå 1 kr., 6 stabler 0,60 kr. I eftermiddag kom Kristen Lyngsig herned og fik sit skema
udfyldt. Vi fulgtes ad op til forsamlingshuset i aften, hvor der var inviteret til møde af
Vestrevælgerforeningen. Der var ikke mødt ret mange mennesker. Folketingsmand Sørensen,
Vanggaard mødte som taler, han kom noget sent, hvorfor Søren Larsen, Klodske først fik afholdt
generalforsamling i Venstrevælgerforeningen. Sørensen og hans broder kom i en bil. Efter at have
sunget ”Det som lysner over vangen” holdt Sørensen et foredrag på 1½ time. Næsten alt det han
fremkom med, har man i forvejen set i aviserne. Bagefter blev der nogen diskussion. Jens Bertelsen
mente, at der nok kunne blive valg så snart som Rigsdagen ville vedtage forslaget om valg og
grundloven, som regeringen har forelagt. Hans Nielsen, Skarendal holdt en længere kritisk tale,
hvori han slog på, at vi skulle forlange at folketingsmanden her i kredsen skal være landmændenes
repræsentant helt og holdent. Han er meget vidtsvævende i sine ideer. Der blev rettet forespørgsler
til Vanggaard fra lærer Jensen om besættelsen af Amtmandsembederne, af Søren Larsen om
Fagforeningerne, som Vanggaard besvarede. Han sagde, at arbejdsløshedsunderstøttelsesloven
ophørte til 1. marts. Jeg udtalte, at det glædede mig at erfare Sørensens stilling til loven om
arvingers borgerligt ægteskab. Lærer Jensen bragte Sørensen en tak for sit arbejde for
sønderjyderne, hvilken tak jeg over for Sørensen Vanggaard sluttede mig til, da jeg efter mødet talte
med ham. Mødet var forbi kl. 21,30. Andreas Degnbøl, Johannes Vestergaard, Niels Jakobsen, Karl
Larsen og Anders Nørgaard var her. Afsendt brev til læge Laursen, Bindslev. Jeg bad ham sende
recepten, jeg havde glemt. Modtog ejendomsskyldsskema fra skolerne.
Tirsdag, den 27. januar. Sne hele dage. Vind: sydøst.
Arb.: Tærsket det sidste af rugen og noget rugrivelse. Der er tærsket 16 trave 45 neg.
Købt 7½ pund torsk á 0,35 kr.
I eftermiddag var jeg i Fattiggården med ernæringskort til uddeling. Julius kørte mig op til Mygdal
og så gik jeg resten af vejen. Martin Pedersen, Kabbeltved var her med sit skema. Jeg betalte mit
hestepræmie til ham, kr. 94,00. Jørgen Holtegaard var her med sit skema. Modtog
brev fra Peter. Kristian modtog brev fra Vilhelm. Renset rug 13 Fa. 5 skp.
Onsdag, den 28. januar. Snefog hele dagen. Hård frost.
Arb.: Tærsket 7 trave havre. Skåret hakkelse. Muget under søerne.

Torsdag, den 29. januar. Stærk snefog hele dagen med vind til sydøst. Hen på aftenen blev det
mildere vejr.
Arb.: Vi skulle have kørt mælk, men blev inde på grund af vejret. Den sorte kvie 11 s.p.v side blev
bedækket ved vor tyr. Peter Mortensen var her efter ernæringskort. Han skal møde i Randers i
morgen til militærtjeneste. Kristian Isaks søn, Ejnar, var her efter en giftemålsattest. Vi fik ingen
post i dag.
Fredag, den 30. januar. Vind: sydøst. Tø, sne og regn og blæst. Meget koldt.
Arb.: Kristian kørte mælk i vor slæde, han kørte med Martin Pedersens, Martin Thøgersens og vor
mælk. Renset havren af 7 trave. Der blev 5 td. 6 skp. forrest 3 td. 4 skp. agterst havre. Rullet tøj.
Olga Kristiansen, Stenshede, var her først på dagen efter kort. Kristian var henne til Martin
Thøgersens i aften. Rullet tøj. I dag begyndte vi at tale i telefonen igen, dog kun inden for vor
central. Jensen, Odden (han ønskede at vide, om vi ville have de bunker, der henlå i skoven. Det
sagde jeg ja til, og bad ham køre noget op til Søndre skole og Kristian Kusk). Theodor Jakobsen
(han spurgte, om ikke han og Kristian Holtegaard kunde få hver sin rummeter fra Odden Skov. Det
sagde jeg ja til). Ole Frederiksen (spurgte om sin ejendomsskyld). Kr. Kristiansen (jeg tog lovning
på en bagfjerding af en gris). Andreas Degnbøl (han hentede Marie i Hjørring i onsdags, og i
morgen kommer nok hendes mand, Bartholdy). Afsendt brev (lægesbevis) til Peter samt en
postanvisning på kr. 35,00. Porto 0,40 kr. Modtog brev fra Læge Laursen, Bindslev (recept).
Kornbech, Lilholt (anmeldelse af, at hestenes forsikringspræmie er nedsat med 20 %).
Lørdag, den 31. januar. Smukt vejr. Vind sydvest.
Arb.: Kørte en del kålrabi ind på slæden. I eftermiddag kørte Kristian op til Brugsforeningen med
13 td. 5 skp. Rug. Han kørte med det 2 gange, sidste gang fik han 2 sække majs på hjem. Rugen
vejede 1376 kg. hvoraf jeg skal have 148 kg. ombyttet med majs, da jeg så har fået 2000 kg.
ombyttet, Jeg har modtaget 15 td. majsmel med de 2 td., jeg fik i dag, og har så 5 td. til gode. Bagt
brød i dag. Kastet i sne ved gården. Inspektør Jensen var kørende her. Martin Andersen,
Kabbeltved, og Niels Pedersen, Kabbeltved, var her. Peters lægebevis havde lægesmanden ikke
gjort noget ved, han havde sagt, at han måtte ikke udstede flyttebevis for ham, og han skal møde på
session i Hjørring. Betalt posten 0,10 kr. Modtog brev fra lærer Rasmussen, Bjergby. Telefon:
Brugsforeningen, Do Laurits Larsen (han meddelte, at Stine nu er rask og bad mig hente hende i
morgen eftermiddag eller på mandag).

Søndag, den 1, februar. Tøvejr. Regnbyger.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Der var meget få folk i kirke, vel nok på grund
af det slette føre. Jeg talte med præsten bagefter, og leverede ham ansøgningerne til Snevre
lærerindeembede. Fra kirken gik jeg hen til Degnbøl og hentede valglisterne og hilste på Bartholdy
og Maria. Julius Olesen og Lise var også hjemme. Jeg drak kaffe og talte en stund med dem. I
eftermiddag kørte Kristian op og hentede Stine. Niels Grøntved var her i aften med sit skatteskema.
Telefon. Maria Degnbøl.
Mandag, den 2. februar. Vind sydvest. Blæst. Tø.
Arb.: Tærsket ærterne og renset dem. Der blev 3 skp. ærter og 9 skp. korn. Skåret hakkelse. Malet
grut. Havde koen 3 s.p.v. side til tyr i Holtegård ved aktietyren for 3. gang. Jeg kørte til Hjørring
med den røde for jumben. Hanne Degnbøl fik bud med mig efter mediciner til Kristian, og Martin
Lund fik bud efter mediciner til Niels Ebbesen. Jeg spændte fra hos L. Kraglund. Jeg traf kort efter
Ottenius Sørensen, der gav kaffe. Jeg var henne hos røgeren og bad ham hente nogle skinker, som

jeg havde med. Karls ur indleverede jeg til urmager Madsen. Han sagde, at cylinderen var i stykker.
Jeg var nede på Diskontobanken og fik en rugcheck betalt med 319,28 kr., og en kommunal check
med 200,36 kr. På apoteket købte jeg mediciner og borvaseline kr. 2,10, købte medicin til Kristian
Degnbøl for kr. 2,35, til Niels Ebbesen for kr. 2,75. Disse penge fik jeg af Martin Lund, da jeg i
aften leverede medicinerne, medens jeg ikke fik betalingen for Kristian Degnbøl. Jeg fik bliksager
loddet for kr. 1,35. Købt en tavle pap kr. 1.35. 4 stk. beklædninger, papir kr. 2,00, lærred ½ meter
og strimler kr.2,60. Jeg leverede Frederik 2 bøger Vendsyssel Tidende 1983 og 1984 og modtog
årgangen 1986. Jeg var oppe hos lærer N.P. Petersen, han kom hjem fra Rigshospitalet for nogle
dage siden, han har taget 13 pund på i vægt derinde, og 2 pund siden han kom hjem. Hans sygdom
består i 2 sår i maven. Professor Faber havde sagt til ham, at når de havde fået ham under
behandling for 8 år siden, så kunne de have kureret ham. Han har lidt af denne sygdom i 10 år. Nu
skal han være hjemme i 2 måneder, og hvis han så ikke er kommet sig, så skal han derind igen og
opereres. Han må intet arbejde påtage sig i denne tid. Jeg indmeldte Karl Grønbæk i Historisk
Samfund. Jeg var inde på Vendsyssel Tidende og fik en bekendtgørelse indrykket. Købt varer hos
Kraglund for kr. 11,63. Drikkepenge kr. 1,00. Afsendt brev og pakke til Peter. Brev til Vilhelm.
Modtog kort fra Becker. Katalog fra Jarlen.
Telefon: Kristen Godsk. Do, Martha Degnbøl (Bartholdy rejste til Sindal dag). Kristen Godsk og
Anders Kabbeltved var her i dag.
Tirsdag, den 3. februar. Tø. Blæst. Vind: vest.
Arb.: Tærsket 10½ trave byg, toradet, alt det, som var på staldloftet, renset det. Der blev 8 td. 3 skp.
Mine fra Stenshede, Alfred Steffensen og Kristian Bæk fra Bjergby var her. Telefon: Ottenius
Sørensen (jeg meddelte ham, at han have modtaget Skolefondens check for oktober, da vi var
sammen i Stenshede.) Anders Kabbeltved (han ville vide om hans skema kunne passere).
Cykelsmed P. Pedersen (spurgte om sin ejendomsskyld). Centralen (der skal ingen møde være i
Mygdal Kirke i aften som averteret i aviserne. Bjergby Central er nu blevet åbnet). Den sorte ko 8
s.p.v.side fødte en hvidbroget kviekalv i aften.
Onsdag, den 4. februar. Smukt vejr. Tø. Let frost hen på aftenen.
Arb.: Malet grut. Kristian jævnede noget ved kartoffelkulen. I aften begyndte Missionsugen i
Mygdal Kirke kl. 6 med gdr. Chr. Nielsen, Stabæk som taler. Jeg, Ingeborg, Kristian og Karl var
deroppe, der var mødt ret mange folk.
Telefon: Kristiansen, Fattiggårdens Bestyrerkone (hun ville vide når vi holder møde i morgen).
Martin Pedersen, Kabbeltved.
Tirsdag, den 5. februar. Smukt, tørt vejr.
Arb.: Kristian kørte mælk, der var et slemt føre at køre i. I eftermiddag kørte jeg til Fattiggården
med den røde for jumben. Plagen gik til Kabbeltved i stedet for den røde. I aften var der møde i
Mygdal Kirke ved Pastor Høher, Tversted. Ingeborg og Kristian var deroppe. Der var mødt mange
folk. Edvard Knudsen havde givet Ingeborg kr. 10,00 til missionærenkerne. Jeg betalte Jens
Præstegård kr. 15,90 for 10 pund hvede og modtog kr. 4,00 for svinetælling. Modtog kort fra pastor
Hansen, Hjørring. Telefon: Ottenius Sørensen. Julius 21 år.

Fredag, den 6. februar. Let frost. Smukt
Arb. Kristian og Julius lavede tag. I aften kl. 6,00 var der møde i kirken ved en husmand fra
Tronsmark i Bindslev, Ole Jensen, han aspirerer nok til at bliv Indre Missionær. Jeg, Kristian og

Stine var i kirke. Jeg var den vej ad Stendshede, da jeg gik derop. Der var mødt en ret talrig
forsamling. Pastor Thaarup og lærer Vinther kom også. Da præsten kom, gik han hen til Hans
Jensen, der stod i våbenhuset og sagde til ham, at han ønskede at tale med ham, de gik så udenfor
og præsten havde nok ladet ham forstå, at han havde arrangeret flere møder i kirken, end han havde
ladet ham vide. Lærer Jensen mødte ikke, han holdt ungdomsskole i aften. Før mødet begyndte var
Ole Jensen nede ved præsten og bad ham om at slutte. Ole Jensen talte over Paulus’ ord om at løbe
på banen, han havde et noget skarpt organ og kan nok tale, når han bare holder flittigt øje med
papiret, dog tror jeg nok, at der ville være heldigt for ham, at erindre, at det duer ikke at skræmme
folk til himlen. Pastor Thaarup talte ganske kort til slut over salmelinjerne ”Himlen åbner, mørket
svinder”. Bagefter blev der sunget nogle sange. Da jeg gik ind i kirken for at slukke lamperne stod
nogle mænd og samtalede og så spurgte Alfred Knudsen mig, om der måtte holdes møde i kirken
uden præstens tilladelse, dette sagde jeg nej til. Sagen var den, at Kr. Mortensen havde været oppe
ved lærer Fischer i dag og anmodet ham om at holde Børnegudstjeneste i Mygdal kirke på søndag
eftermiddag kl. 2., og det har præsten ikke fået at vide, eller er blevet spurgt om, jeg lovede at
spørge præsten derom i morgen. Jesper Klemmensens kone, Karen Marie, er død uden nogen
forudgående sygdom. Eriks Ane er også død. I eftermiddag havde Mads Overgaard bryllup. Karl
var i ungdomsskolen i aften. Afsendt brev til pastor Hansen, Hjørring. Modtog brev fra Peter.
Afsendt pr. postanvisning til Jens Iversen Jensen, Hundelev kr. 72 + porto kr. 0,25. Betalt posten
moseskat kr. 2,91. Porto kr. 0,46. Telefon: Kisten Hahn, Uggerby (forlangt flyttebevis til sin datter),
Grønbeck, Elleund (meddelte at der i aften er møde for telefonabonnenter i forsamlingshuset). Niels
Bak (spurgte om sit skema). S. Nørmark (jeg spurgte om Kristian Bak, der søger om statsjord,
Søren sagde, at jeg kunne nok give ham de bedste anbefalinger). Pastor Thaarup (Marie Sørensen
findes ikke i Bjergby Kirkebog), Andreas Degnbøl (han bad mig tænde og slukke lamperne i aften,
da han er dårlig af et hold). Kr. Kristiansen. Høker Kr. Pedersen (meddelt ham, at han er genvalgt til
hegnsynsmand). Anders Kabbeltved (meddelt mig, at han havde modtaget ruganvisninger fra
uddeleren i brugsen).
Lørdag, den 7. februar. Smukt vejr. Frost.
Arb.: Muget under søerne. Julius var oppe i Degnbøl at save brænde i dag. Modtog mejeripenge kr.
75,00. Niels Pedersen, Kabbeltved, var her og ville fraråde mig at forlange af Pastor Thaarup at få
Mygdal Kirke til børnegudstjeneste i morgen, dette ville jeg ikke og forlangte den af ham mens han
sad her. Kristen Møller fra Højtved var her i formiddags og fik sit skatte- og ejendomsskyldsskema
udfyldt. Han lovede at få en mand fra Bindslev til at køre herop med lærer Fuglebæk på mandag.
Grønbecks dreng var her med en liste fra abonnentforeningen, som jeg underskrev. Den vedrørte
opsigelse af telefonen. Jeg fik bud med Niels Jakobsen efter noget vadmel hos Becher, jeg betalte
ham kr. 22,13. I aften var der møde i Mygdal Kirke ved lærer Hansen fra Horne. Jeg, Ingeborg,
Kristian og Karl gik derop. Der var mødt mange folk. Lærerne Jensen og Vinther var mødt og
gjorde tjeneste. Lærer Hansen holdt en meget god og åndsbåren tale, jævnligt belyst ved oplevede
træk af ham eller andre. Bagefter talte jeg med lærer Hansen om snedkerens datter, jeg sagde til
ham, at jeg havde undret mig over, at de tog pigen fra Martin Sørensen, han svarede, at det var ikke
værgerådets skyld, men det var ifølge en afsagt dom over hende, hun var betinget benådet. I dag
rejste gamle Kornbeck ned til Sønderjylland for at deltage i afstemningen i 1. zone. Telefon:
Grønbeck, Marinus Vestergaard, Pastor Thaarup (jeg sagde til ham, om han ville tillade, at der blev
holdt børnegudstjeneste i Mygdal kirke i morgen eftermiddag kl. 2,00 ved lærer Fischer, dette sagde
han ja til). Lærer Holm. (Jeg spurgte ham, om han vil overtage sangundervisningen i alle skolens
klasser, når vi indstillede til embedet, det sagde han ja til). Lærer Jensen (han lovede, at
bekendtgøre i skolen om børnegudstjenesten i morgen), mejeribestyrer Kristensen, Houbak. Smed
Peder Pedersen.

Søndag, den 8. februar. Tøvejr. Lidt gråt.
Ingeborgs 49 årige fødselsdag. Fra Tine modtog hun et brev og fra Maria et brev og et betræk til en
sofapude. Hen på formiddagen kom hendes broder, Kristen Lønsmann, cyklende herned, han rejste
herfra igen ved aftenstid. I eftermiddag kom Martha og Maria Degnbøl herned. Maria rejser til
København igen på onsdag. Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Efter gudstjenesten
talte jeg med pastor Thaarup, jeg spurgte ham, om der var blevet spurgt ham om tilladelse til at
holde møde i kirken i morgen aften, det sagde han ja til. Han sagde, at han var slet ikke vred
forleden aften, han talte med Hans Jensen, men har var misfornøjet med, at han ikke havde fået at
vide, når møderne skulle holdes. Han havde bekendtgjort et møde i Nordre Skole uden at ane, at der
skulle være møde i kirken samme aften, da han så møderne bekendtgjort i aviserne, havde han
ringet til lærer Jensen og spurgt ham, om han vidste noget af de møder at sige, det sagde han nej til.
Jeg talte med lærerne Jensen og Vinther om deres skatteansættelse og meddelte dem lærer
Rasmussens selvangivelse. Kristian Lyngsig var hernede, han modtog sin faders ruggodtgørelse. I
eftermiddag kl. 2 var der børnegudstjeneste i Mygdal kirke ved lærer Fischer fra Asdal. Holger og
Otto var deroppe. Der var mødt en nogenlunde talrig forsamling. Fra kirken var Jens, Kristian og
Kristen Thøgersen med herhjemme og var her til kl. 12. Kristen Thøgersen skal op på Houbak
Mejeri og lære mejerivæsenet.
Mandag, den 9. februar, Tø. Regn om aftenen.
Arb.: Kørt 10 læs kålrabi ind. Malet 3 sække grut. I aften var der møde i Mygdal Kirke ved lærer
Fuglebak, Tronsmark. Kristian og Stine var deroppe. Karl var i Ungdomsskole i aften. Ejnar
Kristiansen var her med skemaer og kort. Jesper Sørensen var her og fik et par kort i anledning af
sin kones død. Han sagde, at det var en mærkelig præst, vi har. Da han var inde hos ham for at tale
med ham om begravelsen og havde sagt, at han boede i Roen, så spurgte præsten ham om han
kunne stave til Roen. Jesper stavede så” R-o-e-n, Roen. ” ” Ja, det er rigtigt”, sagde præsten. ”den
præst får vi nok lov til at beholde”, sagde Jesper. Peder Smed var her. Betalt posten kr. 0,57 + kr.
0,25 for et bundt postanvisninger og fragt for en kasse frugt, som gdr. Skou fra Falster sender
Julius. Telefon: Martin Tronsmark (han lovede, at lærer Fuglebak skulle blive kørt herop i dag).
Peder Smed. Andreas Degnbøl, han vil have Julius derop i morgen.
Tirsdag, den 10. februar. Regn. Gråvejr.
Julius var oppe i Degnbøl og hjalp til med at tærske. Kørt til mølle med 4 skp. Hvede til mel. Jeg
udbetalte ruggodtgørelse i eftermiddag, i formiddag var der ikke andre end Jens Baand her.
Ingeborg var til kvindemøde i eftermiddag i Degnbøl. Niels Jakobsen fortalte, at en stor del af
skolebørnene lavede strejke i går i Nordre Skole. Kl. 2 gik de fra skolen og ville ikke komme
tilbage trods Jensens opfordring. 3 af børnene, Søren Houens, Julius Steins og Bromarens drenge
var anførere for flokken. I dag sad børnene så efter, som havde været med til at lave dette kup.
Telefon: Steffensen, Kabeltved (han vil bytte mælketur med mig). Værkføreren, Fælled (han ville
have Julius til at køre teglværksbilen i morgen, da Søren Gaarden er syg af den spanske syge,
Høkerens i Bjergby og Laurits Hansen i Astrup er også syge af denne sygdom). Marinus
Vestergaard, Kristian Olesen, Jeppe Bastholm, Kristen Vandkær, Hedevig Thomsen, Albert Jensen,
Skarendal (de spurgte alle, om de skulle have rugpenge). Andreas betalte mig kr. 0,50, som han
skyldte mig.
Onsdag, den 11. februar. Snesjap det meste af dagen.
Arb. Kristian kørte mælk. Steffensen havde bytte med os. Vi lavede tag. Muget under svinene.
Julius gik op til Fælled i morges for at gøre tjeneste som chauffør på teglværksbilen. Julius Steins

søn, Kristian, var her efter rugpenge. Niels Jakobsen og Ole Frederiksen var her også i samme
ærinde. Niels Jakobsen købte den brogede tyrekalv født 31. december 1919 af mig for kr. 55,00.
Hans broder, Kristian Jakobsen, havde bryllup i går. Han har lejet et hus i Lilleheden, hvor han vil
drive købmandsforretning, han har lejet det i 5 år for en årlig leje af kr. 1200,00. Hans Svendsens
svigersøn, Ejnar, skal give Kristian Pedersen kr. 6000,00 for at afstå sin forretning til ham. Ejnar
skal være ejer af 40.000 kr. efter hvad Hans Svendsen siger. Telefon: Jensen, Odden (han fortalte, at
Hans Chr. Hansen, der bor i Odden Hus er syg og skal på sygehuset, han sagde, at børnene bliver så
dårligt plejede, at det var helt uforsvarligt. Jeg spurgte om det ikke ville være heldigst at får
værgerådet til at tage sig af børnene, det mente han nok). Pastor Thaarup, (jeg bad ham undersøge
forholdene hos Hans P. Hansen) Do.( Han spurgte om vore lærerinder fik betaling, det sagde jeg nej
til.) Julius kørte til Hjørring i eftermiddag med teglværksbilen, han kørte med personer.
Værkføreren var med ham. Da han kørte hjem kørte Tversted bilen foran ham, da den et sted i
Bjergby tog holdt kom han for nær på den og fik den ene lygte knust i stykker.
Tirsdag, den 12. februar. Let frost. Smukt.
Arb.: Lavet resten af rugbrådderne på lorauen i tag, Bundet 68 tagkærve sammen, der er før lavet 38
kærve. Julius var op i Fælled i dag og gjorde tjeneste som chauffør. Han kørte 2 læs kul ned til
Mygdal Mejeri og 1 læs majs til Mygdal Brugsforening. I dag skete der intet uheld. Lygten han fik
skade på i går kan nok repareres. Jensen, Odden var ridende herned efter kornpenge. Kristian
Degnbøl var herinde har var indetil Niels Jakobsens og sætte ruder ind. Jeg fik ham til at sætte et
par ruder kohuslygten. Modtog brev fra Kristen Rams og fru Elna Jensen. Tlf.: Lærer Jensen,
(Marie Møller havde spurgt om børnene skulle i skolen, da de var noget forkølede, han ville vide
om jeg mente at de burde søge skolen, da den spanske syge var på egnen. Hans Nielsen, Skarndal,
er syg af spansk syge. Jeg mente at det var bedst de blev hjemme til de blev klog på sygdommens
art). Hans Svendsen (han mangler brænde til nogle i Bjergby). Ottenius Sørensen, Søren Nørmark,
Kristian Kristiansen, Kristian Boelt, Laurids Pedersen, Dalsgaard, Odden (der blev spurgt efter
inspektør Jensen.
Fredag, den 13. februar. Sne og regn hele dagen.
Bunden en del havre sammen og lagt op på lorauen. Resten af havren, godt 6 trave tærskede vi med
maskinen. Malet 3 sække grut. Kristian hentede hvede fra Mølle, han var den vej ad skolen og
hentede Otto. Julius var oppe i Fælled og gjorde tjeneste som chauffør, han gjorde 2 rejser, da han
gjorde den sidste rejse punkterede bilen, han fik Brandstrup til at reparere den, det sinkede så
meget, at han ikke fik gjort mere end 2 rejser, han kørte majs til brugsforeningen og varer til
Høkeren, Nissen ledsagede ham i dag. Hebbelstrups karl og Anders Kabbeltveds karl havde en
ruganvisning på kr. 49,12. Julius modtog brev fra Asaa, hvor han blev tilbudt en
kontrolassistentplads at overtage med det samme. Telefon: Anders Kabbeltved.
Lørdag, den 24. februar.
Lidt koldt, blæst.
Renset havre at 6 trave. Der blev 4 td. 4 skp. forrest. 3 td. 1 skp. agterst havre. Skåret hakkelse.
Muget under svin og kalve. Baget brød. Julius var Chauffør på teglværksbilen og gjorde 2 rejser til
Hørring, han kørte først æg fra Brugsen og hentede 1 læs majs og senere kørte han med folk. Han
fik 35 kr. af værkføreren for de 3,5 dage han havde kørt med bilen eller 1 kr. i timen. Otto Jakobsen
mødte ham i Hjørring i dag, han sagde til ham at han ville nok have ham til chauffør hvis han ikke
kom i militærtjenesten. Steffensen, Kabbeltved var her efter kornpenge. Modtog brevkort fra
Vilhelm, han er syg af spansk syge. Brev fra Anders Olesen, Ø. Brønderslev. Telefon: Kr.
Kristiansen, Andreas Degnbøl. Betalt telefonopkrævning 21, 05 kr. Tlf. O. Sørensen.

Søndag, den 15. februar. Frost, smukt vejr.
Sidste gudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Kristian var i kirke. Lærer Vinthers barn blev døbt
Gerda Vinther. I formiddags cyklede Julius ud til Asaa. I eftermiddag var Kristian Kristiansens
Ejnar og 2 af Brogaards drenge her. Telefon: Kr. Asby. (Jeg meddelte ham, at Julius var cyklende
ud til kam i dag). Andreas Degnbøl
Mandag, den 16. februar. Tø, Regn i formiddags.
Arb.: Flyttet noget halm i laden. I eftermiddag gik Kristian ned til Bindslev Missionshus til møde.
Jeg var oppe i Steinshede i eftermiddag. Karl var oppe ved Brugsforeningen med Julius’ kuffert,
som blev sendt med posten. Afsendt brev til Peter og Vilhelm. Modtog brev fra lærer Jakob
Nielsen, Sæby. Bangsbostrandmødet holdes den 15. marts i år. Modtog kvittering fra
telefonselskabet og det Statistiske Departement. Telefon: Julius Grøntved, Asaa (han bad mig sende
sin kuffert med posten i eftermiddag). Uddeler Nielsen. Betalt porto kr. 0.30.
Tirsdag, den 17. februar. Mildt vejr. Let frost.
Arb.: Malet grut. Vi begyndte at tærske 2 r. byg, men det blæste for lidt til at vi kunne tærske
videre. I eftermiddag kl. 2 var der generalforsamling i Brugsforeningen, den holdtes i
Forsamlingshuset, det vidste jeg ikke eller havde ikke set det, jeg gik op til Brugsforeningen. Jeg
betalte uddeleren 100 kr. på min bog og købte en kardus skraa, jeg gik så hen til Forsamlingshuset,
hvor der mødte hen ved 30 andelshavere. Kort efter at jeg var kommet begyndte
generalforsamlingen. Steffensen oplæste regnskabet der enstemmig godkendtes. Det vedtoges også
enstemmigt at gå med til købet af Segelkes gård i Hjørring til fælleslager for brugsforeningerne.
Derefter foretoges valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i stedet for Anton Villadsen, Kristian P.
Kristensen (Knurborg) og Niels Kristensen, Klodske. Til bestyrelsen valgtes Anton Villadsen,
Martin Pedersen, Kabbeltved og Niels Larsen, Klodske. Derefter foretoges valg af forretningsfører.
Der blev spurgt Steffensen, om han ville modtage genvalg, han svarede: ”Ja, hvis I kan bruge mig”.
Der herskede en noget trykket stemning, så foreslog smed Søren Pedersen mejeribestyrer Storgaard,
Storgaard foreslog Steffensen. Der blev så foretaget skriftlig afstemning, der gav til resultat, at
Storgaard valgtes med 18 stemmer. Steffensen fik 9 stemmer, det var vist en slem skuffelse for
Steffensen. Til kasserer valgtes Peder Thirup i stedet for Martinus Krøgholt, der ikke ønskede at
modtage genvalg. Martinus var ikke mødt, han er ikke rask. Anders Nørgaard genvalgtes til revisor.
Der skal udbetales 6% i overskud. Jeg gik hjem før overskudsudbetalingen begyndte. Martin
Thøgersen var den her vej efter rugpenge. Martin Tronsmarks Søren Kristian, 19 år, der var på
Lyngby Landbrugsskole, er død af spansk syge. Afsendt brev til Maria. Telefon: Steffensen (han
bad mig køre mælk for sig i denne uge, da hans søn, Johannes, havde tandpine og han var ikke for,
at han skulle ud, der er nogle der mener at de har spansk syge). Jens Kristiansen. Fattiggården,
Lærer N.P. Petersen sendte mig 4 bøger fra lånebogsamlingen.
Onsdag, den 18, februar. Let frost.
Arb. Kristian kørte mælk. Skar hakkelse. Tærsket en dragt byg. Betalt skomager Jens Peter
Andersen 2 kr. for at reparere et par støvler. Jeg var i Hjørring i dag, jeg var med Andreas Degnbøl.
Da vi kom op til Albert Jensen, Moselund, kom en af hans drenge gående mod os med hunden
”Monni” i følge. Da hunden så os, løb den til hestene, drengen søgte at indfange hunden, men det
kunne han ikke komme nogen vegne med. ”Julius har givet mig hunden” sagde drengen, men det
brød hunden sig fejl om, den fulgte med os til Hjørring. Da vi kom til Hjørring og havde fået
hestene ind gig vi hen i Højrups Port og fik en kop kaffe, som jeg betalte med kr. 1,40. Jeg var nede
på banken og fik indbetalt på en check. Jeg var nede på Amtskontoret. Købt en kost af Søren M.

Jensen for kr. 1,65. Jeg var oppe hos pastor F. Hansen og talt med ham om
Menighedsrådsforeningen. Han havde været i Aalborg til et møde i går og der skulle også være et
møde i Odense først i marts, han havde skrevet til Pindstrup om at komme herop og holde et
foredrag om ægtskabslovgivningen og ventede på svar. Hansen gik barfodet i et par gymnastiksko.
Jeg var nede ved Anna og Maria med en lille flaske fløde og drak chokolade der. Maria sagde at
Otto Jakobsen nok ville have Julius til chauffør hvis ikke han kom i tjenesten. O Jakobsen vil være
sin egen rejsende, og så var han ked af selv at køre, Julius kunne nok arbejde på kontoret, når ikke
han kørte. Anna gave mig en rive med hjem til Otto. Andreas og mig gik ned til cand. Thomasen.
Jeg betalte ham kr. 5,00 for hvidkål og lånte Andreas kr. 5,00. Vi sad en stund og talte med
Thomasen og drak kaffe hos ham, derfra gik vi ned til Jensen Lundergaard, vi var inde at se hans
smukke besætning og derefter sad vi og talte en stund med ham. Herefter gik vi til Hjørring. Jeg var
oppe til Søren Steffensen, han var i Sindal i dag, konen lovede at få han til at meddele os i morgen
når han kom ned til os. Jeg lånte Andreas kr. 0,50 til drikkepenge. Da vi kørte hjem fik Peter
Poulsen fra Bjergby kørende med os. Lærer Jens Pedersen forh. Mygdal s. skole døde for 14 dags
tid siden, hans kone Marie. J. Faarborg døde sidste efterår. Th. Mortensen var her. Telefon P.
Jakobsen, Andreas Degnbøl,
Torsdag, den 19. februar. Mildt vejr, Lidt regn.
Arb.: Tærsket byg, Niels Grøntved var her i formiddags og købte 2 tyre af mig, den ene en årskalv
for kr. 200,00, og den anden født i efterår for kr. 225,00. Den ældste trak Karl hen til Niels
Grøntved med i eftermiddag. Karl var i ungdomsskole i aften. Købt 4 kyller af Andreas. Karl
hentede dem i morges. De skal koste kr. 0,50 pr. stk. I alt kr. 1,40. Modtog brev fra Peter med et
program for Landbohøjskolen. Kristian modtog kort fra Jens Nørgaard hvorpå han meddelte at han
kunne deltage i maskinkursuset i næste uge. Telefoni: Pastor Thorup, Do, Do. Søren Nørmark,
Lærer Holm, Fru Jensen, Søren Jørgensen Sindal, Peder Jakobsen.
Fredag, den 20. februar. Snefog hele dagen.
Arb Optærsket, vi tærskede resten af det 2 r. byg, renset byg af 18 trav 40 neg over 1. gang.
Telefon: Helligsø (spurgte om indstillingen i går. Jeg svarede at fru Jensen blev indstillet som nr. 2.)
Vendsyssel Tidende, Vendsyssel Venstreblad (Jeg meddelte dem resultatet af indstillingen i går).
Andreas Nielsen, Vrejlev (talt om Kr. Simonsen), Kr. Kristiansen, Hans Nielsen. Modtog kort fra
Julius.
Lørdag, den 21. februar. Snevejr og tø.
Arb.: Byg af loen af 18 trave 40 rader neg, der blev 6 tdr. forrest byg og 19 tdr. agterst. Skåret
hakkelse. Maltet grut. Muget under svin og kalve. I eftermiddag var Karl nede ved Skeen Mølle at
kaste i sne, han var den vej ad Jens Peter Andersen og betalte ham 75 øre for at reparere et par sko
og hos Peder Smed efter Julius’ cykelhjul. Holger var oppe i Brugsen efter en pakke fra Vilhelm.
Posten fik kr. 0,25 for denne. Martin Andersen var her med mejeripenge kr. 74,00.
Modtog brev fra Vilhelm. Telefon: Jens Chr. Molsen
Søndag, den 22. februar. Koldt. Lidt regn.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Telefon: Lærer Jensen (Jeg har udfyldt et nyt
skema, da det jeg havde var blevet forlagt).
Mandag, den 23. februar. Gråt. Tøvejr.
Jeg var i Fattiggården hele dagen til statsskatteligning. Om aftenen betalte jeg nogle rugpenge for
sidste år til sognerådsmedlemmerne i Mygdal. På hjemvejen var jeg inde ved Kristiansen og

leverede han nogle penge. De har slagtet en gris i Stenshede i dag som vi skal have noget flæsk af. I
eftermiddag var Kristian cyklende til Hjørring, hvor han var deltager i et maskinkursus som holdes i
denne uge. Deltagerne betale kr. 20. Kristian modtog kr. 25. Karl var i Ungdomsskolen i aften.
Spille Niels var her efter rugpenge. Telefon: Ole Vase. Modtog brevkort fra pastor Hansen,
Hjørring.
Tirsdag, den 24. februar. Lidt koldt.
Jeg var i Fattiggården til skatteligningsmøde hele dagen. Jeg var den vej ad Kristiansen både før og
efter at jeg havde været i Fattiggården. Købmanden i Retholt har købt høkerhandlen i Snevre af
Ejnar, Hans Svendsens svigersøn, Martin Isbak og Osvald Degnbøl var her. Kristian var på kursus i
eftermiddag. Kristian hentede 38 pund flæsk i Stenshede. Niels Grøntved var her i eftermiddag.
Føss var her i aften. Tlf.: Kr. Kristiansen, Andreas Degnbøl, Laurids Pedersen, Dalsgaard, Uddeler
Nielsen (han ville sælge mig sirup), Anders Kabbeltved.
Onsdag, den 25. februar. Mildt vejr.
Malet grut. Kristian trak hen til Niels Grøntveds med en tyrekalv først på dagen. N. Pedersen,
Kabbeltved og Osvald Degnbøl var her i formiddags. Efter middag gav jeg mig på vej til Hjørring.
Sønden for Kristian Degnbøl kom jeg op at køre med inspektør Jensen fra Odden. Da jeg kom til
byen gik jeg ned til O.C. Olesen, Korsgade, jeg sad en stund og talte med ham om hans svigerinde
Marie Mikkelsen i S. Gjøggaard. Jeg tilbageleverede Olesen de papirer jeg i sin tid lånte af ham
vedrørende Asdal. Jeg kom til kaffeselskab med ham, hans 2 døtre, Meland, Asdal og en norsk gut.
Olesen fortalte at det havde spøget på Asdal i den sidste tid på grund af at glasset med
flæskeskinken var kommet itu. Jeg modtog varer hos røgeren, kr. 3,50. Købt pløger kr. 1,00. Hos
borgmester Andreasen, boghandler Petersen. Kl. 5½ var jeg til bestyrelsesmøde i
menighedsrådsforeningen, Mødet holdes i Sct. Hans præstegård. Vi var 5 mødte nemlig foruden
pastor Hansen og mig, lærerne Nielsen, Bagterp og Nielsen, Sønderskov. Lærer Løth sad hos
præsten og skrev en forespørgsel til bestyrelsen. Han biede og fik et svar derpå. Det bestemtes, at
pastor Hansen skulle rejse til mødet i Odense på mandag og folketingsmand Pinstrup har lovet at
holde et foredrag om ægteskabslovgivningen den 13. eller 20. marts. Mødet skal holdes på
Forsamlingsbygningen og adgangen skal være gratis. Jeg betalte mit kontingent til foreningen, kr.
3,00. Jeg fik kørende med Søren Houen hjem. Kristian var oppe på kursus i eftermiddag i Hjørring.
Telefon: Peder Jakobsen (han bad mig aflyse færdslen over Rødemølle Bro). Fru Thaarup (hun ville
spørge om Ingeborg havde noget tøj at undvære til wienerbørnene). Else S. Gjøggaard, Søren
Nørmark, Vendsyssel Tidende, uddeler Nielsen.
Torsdag, den 26. februar. Sne og regn hen på dagen.
Jeg var i Fattiggården hele dagen og skrev valglister. Kristian var til maskinkursus i eftermiddag.
Karl var i ungdomsskolen i aften. Kristian Degnbøl var her. Modtog brev fra N. Nielsen,
Tagsighede. Telefon: Andreas Degnbøl (de er syge af spansk syge i Bangsbostrand hos Kr.
Birkbak).
Fredag, den 27. februar. Smukt vejr.
Arb.: Kørt 2 læs kålrabi ind, malet grut, skar hakkelse. Karl var oppe i brugsen med en pakke til
Vilhelm. Porto kr. 0,66. Kristian var på kursus i eftermiddag, han fik kørende med Herman
Grønbech. Søren Larsen, Klodske, Morten Sørensen, Grøntved og Martin Andersen, Kabbeltved var
her at kåre køerne til kvægavlsforeningen En karl fra Bjergby var her, Hans Vandkærs søn hentede
ernæringskort. Telefon: Jens Chr. Molsen, Peter Hansen, Mygdal, Ottenius Sørensen, Theodor
Jakobsen, Kr. Kristiansen og Th. Steffensen, Martin Pedersen, Kabbeltved. Sendt Peter kr. 50 + kr.

0,40. Brev til Peter, Vilhelm og lærer Jensen, Bangsbostrand. Jeg bad Theodor Jakobsen skaffe det
nummer af Nordjysk Dagblad hvori var optaget et stykke om strejken i Mygdal Nordre Skole.
Kristen Holtegård holder Nordjysk Dagblad. Theodor sendte det med Holger hjem fra skolen. Peter
Nielsen fortalte i går at det var så langtfra, at der var ro i skolen. For et par dage siden havde Jensen
beordret dem som strejkede til at komme op og bede ham om forladelse. Kristian Dams dreng
havde fortalt, at de gik op til Jensen med en undertrykt fnisen og medens han med den ene hånd gav
dem forladelse klappede han dem tilgivende med den anden. Der har stået et lille stykke i
Venstrebladet om strejken, dette var dog temmelig uskyldigt, men så kom der et stykke i Nordjysk
Dagblad, dette var et grimt stykke. Jeg spurgte Peter om hvem det var der havde skrevet stykket.
Peter sagde, at der var nogle, det var en af Gru-sønnerne. Stykket i avisen lød således:
Nordjysk Dagblad 23. februar.
”Vi strejke indtil videre”.
I Mygdal nordre Skole opdagede læreren forleden, at så godt som alle skolebørnene i sluttet trop
forlod skolen, endnu før det var tilladt. Han kaldte ad dem, men forgæves, de kom ikke tilbage. I
skolestuen havde de skrevet på tavlen: ”Vi strejke indtil videre”, og et par af eleverne var blevet
tilbage for se, hvilken virkning den meddelelse ville have på degnen. Senere samledes de små
bolcehvikker ved Forsamlingshuset – de kunne jo ikke komme ind- og drøftede sagen. Spejderne
aflagde en drastisk beretning om lærerens raseri, og man gik hjemad. Dagen derpå mødte imidlertid
alle børnene igen, rimeligvis belært om, at den gik ikke, og læreren modtog dem med en skarp
irettesættelse. Nu går alt igen på den gamle maner.
Samme blad for 25. febr.
Det var ikke generalstrejke der forleden blev etableret i Mygdal n. Skole, idet der forblev 35 elever i
arbejde, og strejken kun omfattet 13 drenge oplyser skolens lærer i dag.
Lørdag, den 28. februar. Mildt vejr.
Arb.: Kørt kålrabi hjem. Muget under søerne.
Kristian var i Hjørring til maskinkursus i eftermiddag. Telefon: Else S. Gjøggaard (jeg talte med
hende om Marie Mikkelsen, hun ville hellere søge at skaffe hende et opholdssted og lovede at
meddele mig det om nogle dage om hun kunne det.) Hans Svendsen, Andreas Degnbøl (han fortale,
at der skulle være samtalemøde hos Hans Jensen mandag aften. Laurids Nyeng og lærer Hjelt fra
Asdal vil komme derned).
Søndag, den 29. februar, smukt vejr.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke, der var ingen i kirke herfra. Jeg godskrev mig selv for rug
leveret 1918, kr. 17,96. Den brune ko nr. 6 fødte en sortbroget kviekalv i aften. Karl var oppe i
Degnbøl i aften med valglisterne. Stine var i byen. Sidste torsdag nedkom Niels Jakobsens kone
Agnes med en dreng. Jens Peter Stokholm datter Emma har født en dreng.
Mandag den 1. marts. Smukt vejr.
Arb.: Kristian kørte mælk, vi har byttet med Martin Pedersen, Kabbeltved, da han skal køre smør i
dag. I eftermiddag kørte Kristian 7 td. Ajle på nr. 18-21. Skovlet jorden af resten af kålrabierne på
Nr. 22, jævnet lidt fyld ud på vejen sønden til. Malet 3 sække grut. Rullet tøj. Smed Marie var her. I
aften var der samtalemøde hos Hans Jensen. Mejeribestyreren, jeg og Ingeborg gik derop. Lærer
Hjelt og Laurids Nyeng fra Asdal var mødt, vi kom noget sent. Samtalen førtes af Laurids Nyeng,
lærer Hjelt, Laurids Grimmeshav og Kristin Lyngsig. Til slut blev der efter forslag af lærer Hejlt
holdt knælende bøn, og før vi gik drak vi kaffe. Der var mødt en ret talrig forsamling. Afsendt brev

til Tine. Kr. 0,15. Modtog katalog fra Jarlers og beretning fra Sæby Børnehjem. Telefon: Lærer
Holm, Snevre. Karl var i ungdomsskole i aften.
Tirsdag, den 2. marts. Blæst, vind: vest. Lidt koldt.
Ar: Kristian pløjede båren på Rødland. I eftermiddag kørte jeg hen til Jens Præstegård med
Ingeborg. Vi kørte den vej ad Lille Grøntved og tog Petrea på. Der var kvindemøde kl. 2,00. Mødte
var Alfred Uslevs kone, Martellius’s kone Lavre, Jens Baands kone, Mine Lyngsig, Thea
Grimmeshav, Martha Degnbøl, Petrea og Ingeborg. Vi fik kaffe, da vi kom og også da vi rejste.
Telefon: Storgaard, Peder Thirup, fru Sevaldsen, Kristian Boelt, (han er også ked af at få en gift
lærerinde til Snevre, Laurids Dalsgaard.
Onsdag, den 3. marts. Regn og rusk.
Arb: Kristian pløjede nogle bårer. Møget under svinene. Kørt 1 læs kålrabi ind. Lars Chr. Pedersen,
Odden mark var her i morges. Telefon: Pastor Thaarup (jeg bad ham komme ned til Fattiggården i
morgen for at vi kunne tale om lærerindeansættelsen i Snevre). Hans Mortensen, Træholt,
Fattiggården, Kristian Kristiansen. Uddeler Nielsen, Søren Træholt, Asaa (meddelt at Julius var
cyklende hjem). Julius kom sidst på dagen, han var cyklende fra Asaa. Foreningen har 300 køer og
han skal have kr. 90,00 i løn om måneden. Julius havde været oppe hos Marie i dag, han havde sagt
at Otto Jakobsen nok ville have Julius enten han så fik en bil købt eller ej. Telefon: Ottenius
Sørensen
Torsdag, den 4. marts. Blæst. Tørt vejr.
Arb.: Kristian pløjede bårer på rødland. Jeg var i Fattiggården til sognerådsmøde hele dagen. Julius
var ovre hos skrædderen og ville have ham til at sy et sæt klæder. I aften var sygehusbilen nede til
Martin Thøgersens og hentede hans pige, der er syg af blindtarmsbetændelse. Telefon: Lærer Jensen
(han sagde, at hans datter, Alene, var bleven syg i går og havde nogen feber i aftes, han vidste ikke
om skolen burde lukke indtil det viste sig om det var spansk syge eller ikke, jeg tilrådede at lukke
skolen indtil videre), Kristian Kristiansen (han turde ikke tage med til Fattiggården i dag). Lærer
Holm (han ville tilråde, at vi androg om at få Niels Ørnbøl konstitueret et år i Snevre). Drikkepenge
kr. 1,00.
Fredag, den 5. marts. Tåget og gråt. Mildt vejr.
Arb.: Kristian pløjet bårer. Kørt resten af kålrabierne på n. 22 ind. Julius hentede mejriepenge i
eftermiddag, hanbetalte Storgaard kr. 513 for mælkemærker. Jeg modtog kr. 99,64 for mælk. Han
var ude med pengene til interessenterne. Jeg kørte til Hjørring med den røde for jumben. Ingeborg,
Holger og Otto var med. Da vi kom op til Bjergby kom Andrea Menholt ud og bad om at få en rm.
brænde ud over det der alt er tilstået hende. Jeg lovede hende det. Jeg spændte fra hos L. Kraglund,
hvor jeg købt varer for kr. 14,98. Drikkepenge kr. 1,00. Jeg var oppe på politikontoret og på
Diskontobanken. Vi var oppe hos Maria og Anna og spiste til middag. Ingeborg fik kr. 26 og
Holger og Otto hver kr. 1,00. På apoteket købte jeg mediciner og borsyre for kr. 1,85. Jeg var inde
hos provst Sevaldsen og talte med ham om lærerindeembedet i Snevre. Jeg var inde ved Museums
Fredrik med Vendsyssel Tidende årg. 1885. Han fulgte med mig op på museet og lånte mig
Hjørring Amtstidende årg. 1879, og så fik jeg en mængde historier om døde, hvis jordiske levninger
var blevet flyttede, i tilgift. Talt med Johannes Henriksen, Bjergby. Jeg var inde at høre om en
fægter Marinus (mand), men jeg mødte ham ikke. Hans Stens kone blev begravet i dag. Den lille
mejerist Petersen er død for kort tid siden. Da jeg kørte hjem var jeg inde ved Ottenius Sørensen
med rugpenge. Niels Grøntved var her i aften og betalte mig kr. 425,00 for de 2 tyre han har købt.
Lægen var i skolen i dag. Kristen Holtegårds søn var oppe hos ham, han har en dårlig hals, ondartet

byld i nakken. Telefon: Kr. Kristiansen. Uddeler Nielsen (han har købt en tavle pap til mig, han lod
sin kommis cykle ned til mig med det). Mejeribestyrer Storgaard.
Lørdag, den 6. marts. Regn i eftermiddag.
Arb.: Kristian blev færdig med at pløje bårer sønden for lergravene. Lavet tag. Møget under
svinene. Modtog brev fra Peter og Johannes. Telefon: Lærer Jensen (han fortalte, at lægerne i går
havde erklæret at Alena var syg af spansk syge, i dag har hun ingen feber, temperaturen er 37
grader, hvis hun ikke bliver dårligere eller ingen andre bliver syge, mener han at skolen vil kunne
åbne igen på tirsdag). Valdemar Søndergaard (Jeg bad ham sørge for at få missionær Sørensen,
Egtved, hentet i Mygdal i morgen aften). Andreas Degnbøl (han fortalte at Bangsbostrandmødet var
udsat til den 29. marts på grund af den spanske. Han har talt med smed Lars om at tække). Jens
Kristiansen. Niels Chr. Jensen, Retholt (bedt ham sende slagter Hansens opkrævning retur). Lærer
Holm, Snevre (Jeg har bedt ham opbevare den symaskine som lærerinden købte i november).
Martin Thøgersen var her i aften og modtog rugpenge. Han talte en del om at Hans Sten var en
meget dårlig mand over for sin kone og sine børn. Marked i Hjørring.
Søndag, den 7. marts. Gråt. Lidt regn.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i Kirke og gik til alters. Bagefter talte jeg
med præsten og lærerne Rasmussen og Vinther. Jensen var ikke i kirke på grund af den spanske.
Holger var til børnegudstjeneste i eftermiddag. Telefon: Nielsen, Stabæk (jeg talte med ham om at
hente Sørensen i Mygdal i morgen). Niels Chr. Jensen (han læste en skrivelse fra lægdsfortanderen,
hvorefter han ikke måtte udstede flyttebevis til dem, som er født i 1900, efter 1. januar 1920. Han
tilrådede mig at at henvende mig til lægdsfortanderen desangående). Kristian Isbak var her i
eftermiddag og fik kr. 3,00 til den gave til Lærer Jensen for hans aftenskolehold i Vinther. Tlf.
Valdemar Søndergaard. I aften var jeg kørende op til missionshuset med Ingeborg. Missionær
Sørensen fra Egtved talte, der mødte en nogenlunde talrig forsamling. Jeg gav kr. 1,- til Indre
Mission. Jeg tog Sørensen med hjem, han blev her i nat. Jens Thøgersen var her i aften.
Mandag, den 8. marts. Snevejr.
Først på dagen kom lærer Jensen og talte med mig om skolens åbning, vi var enige om at udsætte
det foreløbig, da Alena havde lidt feber i aftes. Julius cyklede ned til Asaa først på dagen. Jeg
medgav ham et brev til politimesteren vedrørende Peters lægdsbevis og bad ham gå op og tale med
politimesteren derom. Jeg medgav ham tillige en postanvisning på kr. 50,00, som han skulle sende
ud til Peter, og så lovede jeg Julius at betale kr. 100 for ham hos Krøgskrædderen. Telefon: Nielsen,
Stabæk (han spurgte til missionær Sørensen og vi talte om broen ved Tagsighede). Ottenius
Sørensen. Lærer Holm, Snevre. Kristian kørte Simon fra mejeriet til Hjørring. Han modtog kr. 6,00
af mig. Drengene var ned i engen at jævne muldvarpeskud ud. I eftermiddag kom Valdemar
Jakobsens søn kørende herop efter missionær Sørensen, han skulle ned til Niels Møller. Ingeborg
var inde til Niels Jakobsens i eftermiddag i barselsvisit. Petrea var her. Betalte posten kr. 0,25 for en
frimærkepakke. Stine var oppe i Bjergby hos skrædderen, hun var den vej ad Kristian Vandkær med
sygekassepenge, hun betalte for Kristian for månederne januar – marts, kr. 2,40.
Kristian modtog i dag følgende brev:
Dat. København 6/3.
Som svar på dit brev skal jeg meddele at jeg gerne antager dig som forkarl til april, da jeg er vant til
at have gårdmandssønner som forkarle. Lønnen er lidt stram. Men jyderne er jo foran sjællænderne
på det område, så jeg vil nok give kr. 900,00 for de syv sommermåneder. – Jeg er ked af at du ikke
er godt kendt med maskiner, men så er det på tiden du får lært det. – Så vil jeg meddele nogle

oplysninger, som jeg mener du kunne ønske at vide. Gården ligger i Bringstrup sogn 5 km. fra
Ringsted og 4 km. fra Fjenneslev. Folketallet er en forkarl, 2 yngre karle, 2 piger og gift
fodermester. Driften er indrettet på kvægbrug og jorden drives i 7 marks drift, 1 hvede 2 byg, 3 roer,
4 havre, 5 kløver og græs, 6 blandsæd, 7 delvis benyttet brak, uden for driften 5 tdr. land
frøhumlegræs, 6 tdr. land lucerne og nogle folde. Gården har eget vandværk, elektrisk lys og kraft
bliver installeret. Forkarlen passe hestene og vågner selv om morgenen. Du får eget værelse.
Hestebestanden 2 oldenborgere og 5 jyske heste.
Tirsdag, den 9. marts. Frost. Meget smukt.
Arb.: Kristian og Karl lavede tag. I eftermiddag kørte jeg op til brugsen efter rugmel og petroleum
samt 1 pakke fra Peter. Jeg bestilte 1 td. Sirup, ca. 500 pund. Jeg kørte derfra og op til Degnbøl
Mølle efter hvedemel og hen til Degnbøl efter valglisterne. Jeg talte med lærer Jensen, han sagde at
Alene havde nogen feber i morges, han vilde nok isolere sig og så holde skole. Men det frarådede
jeg. Sidst på dagen var Holger nede i Retholt med Peters lægdsbevis og politimesterens svar på mit
brev og han fik så et flyttebevis til Peter. Brevet beholdt han. Petrea og Jensine Knudsen,
Rødemølle, var her. Vurderingsmændene Laurids Vadet og Jens Peter Madsen var her i
eftermiddag. Modtog en pakke og brev fra Peter. Modtog brev fra politimester Buch Pedersen,
hvori han som svar på mit brev skrev at det beroede på en misforståelse når lægdsmanden ikke ville
udstede flyttebevis for dem som var født i 1900, det var dem, som havde udskrivningsår 1900, som
der ikke måtte udstedes flyttebevis for og bad mig vise lægdsmanden skrivelsen, da han så nok
udstedte et flyttebevis. Telefon: Andreas Degnbøl. (Jeg ville have ham med ned til Thomas
Mikkelsen, men det ville han ikke i dag). Nielsen, Tagsighede (han ville have besked om
Svingelbroen). Pastor Thaarup (vi skal have menighedsrådsmøde tirsdag eftermiddag kl. 2 med
forhandling om kvindelige præster). Niels Pedersen, Snevre. Kristian Dam. Niels Chr. Jensen,
Retholt. Odden. Julius Grøntved, Asaa.
Onsdag, den 10. marts. Mildt. Vind i sydvest.
Arb.: Kristian og Karl lavede tag. Muget under svinene. Malet 2 sække grut. Bagt brød. Jeg var
henne hos Niels Grøntved i morges og spurgte om han ville skille mig ved den ringede kvieko (6
søndre på østre side), hun døjer med at rejse sig, det er bagdelen ved hende som er dårlig. Han kom
så den her vej da han gik til Hjørring og i mørkningen sendte han Villy og Føsi herhen for at hente
hende. Karl fulgte dem derhen med hende og det gik helt godt, hun skyndte sig meget og dejsede
omkuld, men hun var ikke slem at få op igen. Generalforsamlingen i Andelsslagteriet i dag. Afsendt
brev til Peter med hans flyttebevis. Telefon: Martin A. Kristiansen, Hjørring. Thomas Thomsen,
Asdal (han har en datter i Hjørring, der vil have et hjemmebageri i gang i Bjergby i Chr. Olesens
hus). Kristian Kristiansen, DO. Julius Grøntved, Asaa. Ottenius Sørensen, Fattiggården. Kristian
sendte Sofus Nielsen, Bringstrup, brev om at han nok ville tjene ham fra april.

Torsdag, den 11. marts. Smukt.
Arb.: Kristian kørte mælk med de 2 brune, han havde 1 td. Sirup med hjem fra Brugsen. Skåret af
tag. Karl var ovre hos Krøgskrædderen i formmiddags med kr. 100,00 som forskud på et sæt tøj til
Julius. Kr. Kristiansen var her og lånte en tagribbe. Th. Thomsen, Asdal, (Søren Vandkærs søn) var
her og fik mig til at skrive til sukkerkontoret. I eftermiddag var jeg oppe i Bjergby præstegård til
menighedsrådsmøde kl. 2,00. Mødte foruden mig var: Martinus Krøgholt, Kristen Lyngsig, Kristen
Rams, Kristian Dahl og Ane Nørmark. Pastor Thaarups søn, Poul, blev syg af spansk syge sidste

lørdag aften, som han var færdig med sin eksamen. Hans moder rejser ud til ham i dag, da han er
blevet dårligere. Efter at vi havde drukket kaffe kom vi til at forhandle om et svar på en
forespørgsel fra ministeriet om vil billigede at kvinder fik adgang til at blive ordineret til præster. Vi
drøftede dette spørgsmål i lange baner. Til punkt 1 stemte vi alle nej! Til punkt 2 stemte Kristian
Rams, Kristen Lyngsig og jeg nej! De øvrige ja! Til punkt 3 stemte vi 3 ja! De andre nej! Modtog
brev fra Andelsslagteriet. Telefon. Lærer Jensen. Kr. Kristiansen. Gitte Thomsen, Hjørring.
Fredag, den 12. marts. Snefog om eftermiddagen og om aftenen.
Arb.: Bundet tag sammen og skåret af det. I eftermiddag hentede Kristian 5 sække majs og 1 sæk
bomulds frøkager oppe i Brugsforeningen. Jeg var i Fattiggården hele dagen til ligningsmøde.
Kristiansen kørte derop. Købt 7 pund torsk af Kren August for kr. 2,10. Telefon: Kr. Kristiansen.
Uddeler Nielsen. De blindes Børstenbinderi, Brønderslev.
Lørdag, den 13. marts. Lidt råt. Regn sidst på dagen.
Arb: Bundet taget sammen. Kjærve. Kørt 2 læs roer ind af kulen på nr. 2. Muget under svinene. Jeg
og Karl kørte til Hjørring med den røde for jumben. Jeg spændte fra hos Kraglunds. Jeg var først
oppe hos lærer Petersen og sad og talte med ham en stund, han fortalte mig at pastor Drevsen
Kristensen ville give møde i eftermiddag og opponere mod Pinstrup, for det er en karl (D.Kr.), der
ved hvad han vil, og han er en klog mand, sagde Petersen. Kl. 1,30 var der møde i
Højskolehjemmets sal. Jeg gik derop. Før mødet blev der sunget ”O stærke Kristo”. Pastor Hansen
indledede med at meddele grunden til mødets afholdelse, hvorefter folketingsmand Pinstrup holdt et
godt og klart foredrag om den i Rigsdagen forelagte ægteskabslov, han gav en oversigt over dens
indhold og vise at de paragraffer som folk særlig havde fæstet deres opmærksomhed ved ikke var de
vigtigste. Folk har særlig stirret på lovens bestemmelser om tvunget borgeligt ægteskab. Pinstrup
ville have det valgfri ægteskab, men dette var slet ikke det vigtigste ved loven, det var mere
betydningsfuldt hvad loven bestemte om ægtefællernes formueforhold og retten over børnene. Det
blev efter loven sådan at Øvrigheden ved enhver lejlighed kunne få anledning til at gribe ind i
ægtefællernes private forhold. Lovens tendens gik jo ud på at gøre ægteforeningen til
kontraktforhold i stedet for at det burde være et livsvarigt forhold. Han vidste, at loven var en frugt
af den åndskultur, som i 70 erne søgte at tilrive sig magten her i landet, Brandesianismen, som den
kaldes, og han opfordrede til at stå på vagt over for den.
Pastor Hansen valgtes til ordstyrer og der udspandt sig en noget ivrig diskussion, hvori kapellanen i
Hjørring, Drevsen Kristensen, særlig gjorde sig bemærket ved sit forsvar for loven. Pinstrup
svarede godt og klart på hans indvendinger. Endvidere deltog i diskussionen Kristen Knudsen fra
Agdrup, lærer Finderup, fru Scheving, der følte sig brøstholden over at Pinstrup udtalte at forslaget
var sådan at man skulle tro at det var affattet på Dansk Kvindesamfunds kontor, hun ville fralægge
sig Samfundet al skyld derfor. Pinstrup havde ikke tilsigtet at fornærme Dansk Kvindesamfund,
men når man så at Dansk Kvindesamfund arbejdede så ivrigt for at drengene skulle oplæres i
madlavning og huslige sysler så så det noget mærkeligt ud når man ved at der her i landet findes
80.000 flere kvinder end mænd, og når man ser at så mange kvinder søger til fabrikker og kontorer
medens der er stor mangel på piger til husgerning. Kr. Kristiansen var også oppe og talte noget
bombastisk i tilslutning til Pinstrup. Folk lo som sædvandlig meget af ham. Han bad forsamlingen
om ikke at animere talere med en stærk stemme til yderligere at hæve stemmen. Landstingsmedlem
Frk. Marie Kristensen og Pastor Plesner samt enkelte andre havde også ordet. Pastor Hansen
sluttede mødet med at slutte sig til Pinstrups tale og folk skiltes, ivrigt diskuterende.
Jeg var nede på posthuset for afsende en pakke til Peter. Porto kr. 0,91 samt kr. 500 til Johannes.
Afhentet Kristians støvler hos skomageren som jeg betalte kr. 10,00. Betalte pastor Hansen bidrag
fra Kristen Lyngsig kr.3,00. Karl fik kr. 2,00. Købt 1 rulle skrå kr. 0,25. Drikkepenge kr. 1,00. Jeg

havde nogle bøger med til lånebogsamlingen, fik ingen tilbage. Afsendt brev til Johannes. Kristian
modtog brev fra Vilhelm, han skriver at han ingen plads kan skaffe ham. Alfred vil have ham til at
gå i sit sted i april måned, han skulle jo være der til maj, men det har Vilhelm ingen lyst til. Telefon:
Kr. Kristiansen, Andreas Degnbøl.
Søndag, den 14. marts. Lidt koldt.
Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Stine var i kirke. Andreas var her i formiddags. Karl
Poulsens søn og Jens Nørgaard fra Mygdal var her. Telefon: Thorvald Nielsen, Fattiggården.
Mandag, den 15. marts. Meget koldt. Sne sidst på dagen og i aften.
Arb.: I formiddags pløjede Kristian bårer sønden for lergravene. I eftermiddag skovede han og Karl
noget oppe i lergravene. Jeg begyndte at grøfte i brakmarken på rødland. Telefon: Pastor Thaarup,
lærer Jensen, Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl (han vil ned til Wien på torsdag om det bliver
godt vejr). Brugsforeningen. Gitte Marie Thomsen, Hjemmebageriet du Nord Hjørring. I dag holdt
tømrer Kristen Jespersen, Odden Mølle, og hustru sølvbryllup.
Tirsdag, den 16. marts. Regn det meste af dagen.
Arb.: Købt nogle roer ind, gjort tag, malet 2 sække grut. En karl fra Gjøggård var ridende herop
efter rugpenge, han sagde at Else kom herop en af dagene og ville tale med mig om Marie
Mikkelsen. Telefon: Martin A. Kristiansen. Kr. Kristiansen, Søren Jørgensen, Sindal. Ottenius
Sørensen. Martha Degnbøl (hun fylder 62 år i dag, hun fortalte Ingeborg at Bartholdy og Maria
flytter til Horsens til april flyttedag. Lejligheden i København er blevet dem opsagt. Julius Olesen i
Uggerby er syg for tiden).
Onsdag, den 17. marts. Regn i eftermiddag.
Arb.: Grøftet i brakmarken på rødland. Fældet 4 graner i plantagen. Muget under svinene. Thomas
Mortensen var her efter rugpenge. Modtog brev fra Tine, hun sendte Ingeborg betræk til en
sofapude. Modtog brev fra Peter. Telefon: Gitte Marie Thomsen, Hjørring. Kr. Kristiansen. Andreas
Degnbøl.
Torsdag, den 18. marts. Stærk blæst. Vind: vest.
Arb.: Kristian kørte mælk. Grøftet ved vestre side af nr. 101. Vasket klæder. Telefon:
Fattiginspektøren, Hjørring. Steffensen, Kabbeltved (meddelt at der i morgen kl. 2 på mejeriet skal
holdes auktion over et parti ost). Anders Nørgaard (han har nogle flæskerabatmærker, som han har
fået af sin fodermester og som han ville vide hvor han bliver skilt ved). Pastor Thaarup. Brugsen
(jeg ville vide om en grøftespade hoster kr. 13,80, som den var noteret til i min kontrabog, det
forholdt sig rigtigt nok). Andreas Degnbøl (vi bestemte at rejse til Vien på lørdag). Fattiggården
Fredag, den 19. marts. Tørt vejr. Blæst.
Arb.: Pløjet bårer på nr. 101-103. Kastet i grøften ved søndre ende af nr. 101-106. Malet grut. I
eftermiddag var jeg oppe i mejeriet hvor der var auktion over oste, der var mødt en del folk, jeg
købte en skummetmælksost for kr. 0,45 på. Pund og fik en flaske osteløbe af undermejeristen.
Derefter gik jeg op til brugsforeningen, hvor jeg betalte 1 td, sirup med kr. 92,80, betalt Kristen
Lyngsig rugpenge kr. 7,00. Modtog havrefrø af Andreas. Da jeg gik hjem var jeg inde i skolen og
sad og talte med lærer Jensen en stund og drak en kop kaffe. Niels Pedersen, Kabbeltved, var her,
han ville op til Ørnbøl til samtalemøde. Lars Degnbøl var her med kommunepenge. Kristian var
oppe på mejeriet i aften. Telefon: Kr. Kristiansen.

Lørdag, den 20. marts. Lidt koldt. Havgus med tåge sidst på dagen.
Arb. Kørt roer ind. Muget under svin og kalve. Skar hakkelse. I morges kl. 8,30 kom Andreas
Degnbøl kørende herned og tog mig på, vi kørte til Vien i Mosbjerg sogn. Vi kørte ned ad
Kabbeltved over til Søttrupvejen og ad den private vej over Søttrup Mark ned igennem Hedegård.
Ved denne gård har den nuværende ejer Thomsen ladet opføre et stort og statelig våningshus i
stedet for den gamle lave rønne, der før lå der. Vi kørte så ad vejen øst for Hedegård ned forbi
Bjerregårde og Søndergård til landevejen i Sindal-Bindslev, vi fulgte denne et lille stykke i syd og
drejede så i øst. Vi kørte hen til Thomas Mikkelsens hus. Da vi kom derhen var Thomas ikke
hjemme, han var henne ved sin datter, Hanne, med noget flæsk af en gris de havde slagtet i går.
Konen ville have os ind at drikke kaffe, men det ville vi ikke give os tid til. Andreas ville købe en
hane af hende. Medens de stod og handlede om den kom Thomas gående, jeg spurgte ham om han
ville grave mine tørv til sommeren, Han nægtede det ikke, hvis jeg kunne skaffe ham en mand til at
trille ud. Han lovede at komme herop i påsken, så kunne vi tales nærmere ved. Han ville nok købe
et får at Andreas. Andreas havde ingen uden med lam, og da Thomas hørte at prisen var over kr.
100,00 blev han betænkelig, han havde tænkt at ville vente til prisen blev kr. 50,00. Thomas ville
have os ind at drikke kaffe og også have hestene, men vi ville ikke tage mod han gæstfrihed og
kørte videre sønden om hans broder Kristen Mikkelsens hus, hen forbi Hanne Mikkelsen og derfra
hen til landevejen. Vi kørte så ind i Mosbjerg sogn ned forbi Vestergård, hvor min bedstefaders
søster, Else, og hendes mand, Kristen Vestergaard, i sin tid boede. Gården er smukt opbygget, vi
kørte videre forbi Kristen Taagaards gård, der er byget på Skræddergårdens mark. Skræddergården
er nedrevet, vi fulgte vejen ned uden om Mosbjerg Kirke over Mosbjerg å, denne har noget af
vandfalds karakter norden for en samling af huse med købmandsgårde, andelsmejeri, smedje osv. I
den nordre del af byen ligger et lille missionshus og et teglhængt baptistkapel med tækket gavl på
øst enden. Nede omkring åen er der lav flad stækning med spredte gårde hist og her, i sydvest ligger
”Kæret”, hvor Bertel Mølgaard bor. Vi kørte videre ned i Vogn Bakker sønden om ”Øllehøv”
(Ellevehøjene) og nåede Vogn By, hvis gårde ligger meget idyllisk spredte i ly ved bakkerne, nogle
karle var i færd med at køre gødning, en karl holdt på en bakke ved siden af et væltet læs på vejen. I
Vogn er der både mejeri og skole. Da vi kom forbi Vogn kom vi ind på en umådelig stor slette og
inden ret længe var vi ved ”Vien”. Landevejen fører lidt vesten om gården, en markvej kørte vi hen
ad til gården. Da vi havde taget hold kørte Ole Vien ind og hilste på os, han gik ind i stalden og
gjorde plads til hestene, mens vi spændte hestene fra. Efter at vi havde fået hestene ind gik vi ind og
hilse på Kristiane. Ole og Kristiane er kommet til at se noget gamle ud, det var Oles 67 årige
fødselsdag i dag, det vidste vi nu ikke før vi kom derned. Svigersønnen Kristen, kørte mælk i dag.
Amalie, hans kone, Oles datter, står for husholdningen, hun bruger briller og er noget krumbøjet.
Kristen og Amalie har 2 børn, en pige på 8 år og en lille pige på 9 måneder. Den største pige gik til
Blæsbjerg Skole om eftermiddagen. Vi så Oles besætning før vi gik ind, han har 10 køer og nogle
unghøveder, en so og nogle grise, 3 heste og et føl. Husene er gamle og godt vedligeholdte. Kristen
har nogle bistader, Andreas købt en bikubefamilie af Kristen kr. kr. 22,50, som han fik med hjem.
Vi spiste hvidkål til middag. Andreas og Ole var en tur ude, jeg sad og talte med Kristiane imens
om hendes familie. Vi sad og tale om forskellige emner. Ole fortalte at Martin Thomsen og han
kone (fh. Klodske og Houen) er på vej til Amerika, de havde haft brev fra dem fra Norge. Kristiane
sagde, at der er en del baptister og metodister her på egnen, således i Hvirp og Bollehede. Før vi
kørte hjem fik vi chokolade og kaffe og da vi gik ud og ville på vognen kom Oles broder, Knud
Håbendal, kørende med sin familie. Da vi kørte hjem, kørte vi om ad Baggesvogn og Kristianshede.
Jeg betalte Andreas kr. 10,00 på en rugseddel og kr. 1,75 for frø. Martin Thøgersen var her med

kommuneskat. Modtog mejeripenge. Telefon: Andreas Degnbøl. Den sortbrogede ko, 8 s på vestre
side til tyr.
Søndag, den 21. marts. Smukt, tørt vejr.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Fru Kirkegaard var hernede i kirke.
Præsten fortalte mig, at Jens Peter Madsens søn fra Houbak har forpagtet den jord, som bliver ved
præstegården. I eftermiddag var Andreas hernede, han klippede mit hår. Han sagde, at Johannes nok
ville slå følge med Karl til København i påske. Niels Grøntveds pige, Krista, var her i eftermiddag,
hun spekulerer på at rejse til Amerika til sommeren, hun har en del søskende derovre. Karl og
Holger er oppe i Nyeng i eftermiddag. Telefon: Peder Brogaard søn.
Mandag, den 22. marts. Smukt. Frost sidste nat.
Arb.: Kørt 18 td. Ajle på nr. 42-48, 61-64. Kastet en hovedrende op i græsgården. Kastet noget jord
af kartoffelkulerne. Rullet tøj. Niels Pedersen, Kabbeltved, var her med kommunepenge. Niels
Jacobsen ligeså. Kristian Lassen, Fuglebakken og Kristian Nielsen, Uslev, var her. Jeg var oppe i
Stenshede med kommunepenge. Karl var oppe hos posten i aften og blev klippet. Sendt uddeler
Nielsen 18 sukkermærker. Modtog brev fra præsten (Peters dåbsattest). Den hvide ko 5 s. på vestre
side fødte en sortbroget kalv.
Telefon: Pastor Thaarup (hans søn er kommet sig af den spanske). Kr. Kristiansen. Steffensen,
Kabbeltved (mejeriet skal stå på onsdag grundet på eftersyn af dampkedlen). Kristian Birkbak (jeg
spurgte om dampskibet gik fra Frederikshavn dagen før skærtorsdag. Han lovede at forhøre på
kontoret i morgen). Martin Sørensens kone er nedkommet med en datter. Telefon: Jens Præstegård
Tirsdag, den 23. marts. Meget varmt.
Arb.: Pløjet op på nr. 103 samt hovedagrene. Kørt 2 læs ris hjem fra lergravene. Kastet en grøft
mellem nr. 40 og 41. Stykket ved grøften ved østre side af vejen ved nr. 72. I aften er der
sammenkomst i skolen for ungdomsskolens elever kl. 7,00. Karl gik derop. Jensen, Odden var her
efter rugpenge, han lod til at ville købe nogle af mine grise, men han vil vist have dem billigere, end
jeg vil sælge dem. Kristen Møller, Højtved, var her også efter rugpenge. Han bød kr. 0,65 for
pundet af Kristians tyr, han mente den vejede 550 pund, han sagde, at slagteren gav kr. 1,25 pr.
pund for levende fedesvin. Han var ikke utilbøjelig til at få lærer Jensen afskediget efter §8. Jeg
sagde, at jeg ville ikke gå med dertil. Telefon: Ottenius Sørensen, Kr. Kristiansen,
Onsdag, den 24. marts. Vind syd. Lidt blæst.
Arb.: Kristian kørte sten ved vejen hele dagen. Sidst på dagen cyklede han til Hjørring. Kastet i
grøften ved østre side af vejen ved Blaashede. Skåret af taget. Skåret hakkelse, malet grut, muget
under svinene. Gravet ved frugttæerne i haven. Modtog brev fra Peter og Johannes. Telefon
Martinus Krøgholt, Peder Jakobsen, Kr. Kristiansen, Søren Nørmark, Kristian Boelt, Th.
Steffensen, Andreas Degnbøl. ½ td. hvede til mølle.

Torsdag, den 25. marts. Lidt koldt. Blæst.
Arb. Bundet tag sammen. Kærve. Forrige gang vi bandt tag sammen var der 123 kærve. Slagtet en
gris. Niels Grøntved var herhenne at slagte den. Siderne og ryggen af den vejen 205 pund. Han fik
kr. 3,00 for at slagte den, og så fik jeg kr. 23,00 for huden af koen. I eftermiddag var jeg oppe i
Bjergby præstegård til auktion efter forpagter Søren Peter Nielsen, jeg og Andreas fik kørende med
Kr. Kristiansen, han spændte fra hos Ottenius Sørensen. Der drak vi først kaffe før vi gik til
auktionen. Ved auktionen var der mødt en stor mængde mennesker. Auktionen holdes vesten for

gården og omfattede vogne og andre redskaber samt en del ragelse. Teglværket solgte nogle vogne
og seletøjer. Høkeren solgte en charabanc vogn og nogle ormstukne træsko, og til sidst solgtes
forpagterens besætning, jeg købte ingenting, jeg var inde ved præsten og betalte ham kr. 0,70 for en
dåbsattest til Peter. Anton Villadsen sagde til mig, at der var påtænkt at en friskole i Aagaard med
tilslutning af den nordlige og østlige del i Mygdal, og han ville gerne vide, hvordan sognerådet ville
stille sig dertil. Jeg svarede, at vi måtte først vide, hvordan Bindslev sogneråd stillede sig. Før vi
kørte hjem var vi inde hos Ottenius og spiste mellemmad, der var en del fremmede der bl.a. Jens
Præstegaard, Kristian Steffensen, Marinus Thomsen, Martinus Krøgholt, Tage Gønbech og Gunnar
Sørensen. Jeg lånte skolekommissionsprotokollen af pastor Thaarup, betalte Ottenius Sørensen
nogle kommunepenge. Kabbeltved. Fåret fødte et lam i dag. Modtog brev fra Vilhelm. Telefon Kr.
Kristiansen, Andreas Degnbøl.
Fredag, den 26. marts. Regn i formiddags.
Arb. Kristian kørte mælk. Grøftet i brakmarken. Karl var oppe ved Jens Præstegaard med noget
flæsk, vi har lånt af dem. Sendt en pakke flæsk ud til Johannes og en kurv op til Maria i Hjørring.
Afsendt brev til Peter, Vilhelm og Maria. Telefon: Pastor Thaarup, Lærer Jensen, Jensen, Odden,
uddeler Nielsen, Andreas Degnbøl.
Lørdag, den 27. marts. Smukt. Lidt regn.
Arb. Kørt roer ind i formiddags. Muget under svin og kalve. Malet grut. Skåret hakkelse. I
eftermiddag cyklede Kristian til Hjørring, han modtog kr. 20,00. Modtog brevkort fra Peter.
Kristian modtog brev fra Julius. Modtog katalog fra Jarler. Telefon: Vendsyssel Tiden, Andreas
Degnbøl. Betalt posten kr. 1,50 for udlagt porto, han har modtaget for blade for april kvartal kr.
7,50.
Søndag, den 28. marts. Smukt vejr.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Stine var i byen i eftermiddag og
aften og Kristian var henne til Martin Thøgersens i aften. Den sorte nr. 10 s p.v. side blev bedækket
ved vor tyr.
Mandag, den 29. marts. Blæst. Tørt vejr.
Arb.: Hentet hvede fra mølle. Harven fra smeden. Kastet jorden af roe- og kålrabikulen. I dag
afholdtes det årlige samfundsmøde i Bangsbostrand. Jeg og Andreas tog derned. Jeg og Andreas
kørte ud til Sindal med den røde for jumben. Vi kørte hjemmefra lidt over kl. 6. Jeg fik den røde
opstaldet i Dybro Jørgensens gård. Andreas betalte mig kr. 40,35, mit slagterioverskud, som han har
hævet. Jeg betalte ham kr. 6,50 for et par jern, som han har købt til Landsberg ploven. Billet til
Frederikshavn tur og retur kostede kr. 1,90. Vi tog med toget 8,23 til Frederikshavn og havde
selskab med Kristian Gilkrog, Johan Møll og flere. De drøftede forskellige emner bl.a. missionær
Ravens, hvem de bedømte forskelligt.
Da vi kom til Frederikshavn gik vi ned på Dampskibsekspeditionen som vi efter nogen søgen fandt.
Vi spurgte om der gik dampskib fra byen til København i dag, der blev svaret, at det gik ikke før på
onsdag aften kl. 8,00. Det var nemlig blevet bestemt, at Karl og Johannes Degnbøl skulle komme
ned til Frederikshavn i eftermiddag og så rejse til København i aften med damperen. Vi gik så hen
til en møbelhandler, hvor Andreas telefonerede hjem, at de skulle vente til onsdag aften. Vi gik så
ud til Bangsbostrand Missionshus. Da vi kom var mødet begyndt. Pastor Jensen, Horsens holdt bøn
og derefter indledningstale. Han meddelte, at landstingsmand Rasmussen-Byskov var forhindret i at
komme til stede, og da ingen anden kunne fås til at tale over det emne, som han havde lovet at tale

over, udgik dette, i stedet for ville forstander Olesen, Horne fortælle noget om Højskolen. Han læste
et stykke i Flensborg Avis ifølge hvilket de mente, at det i dag blev bestemt hvor Flensborg skulle
hen, og det mentes, at det blev givet til Tyskland, hvorover de var meget fortvivlede. Der blev
derefter holdt fællesbøn knælende, denne drejede sig særlig om sønderjyderne, som der blev bedt
for og anråbt Gud om ikke at slå hånden af dem. Efter at have sunget en salme holdt fhv. gdr. Lund
Olesen, Kammer et foredrag om søndagens rette brug. Han fremhævede stærkt, at det gjaldt om at
deltage i gudstjenesten i Kirken og i møder i missionshusene, arbejde i børnegudstjenesten og
besøge syge. Han advarede mod at benyttet søndagen til at pleje selskabeligheden og gøre udflugter.
Ved at besøge hverandre i hjemmene om søndag bliver det let sådan, at det bliver de mere
velstående, der samles for sig, og de fattige for sig, og det bliver til skade for samfundslivet. I
missionshuset mødes alle uden standsforskel. Derefter udspandt der sig nogen diskussion.
Pastor Jensen, Horsens: Han mindede om, at det gjaldt om at være på vagt over for den lyst, der er
oppe til at bruge søndagen til politiske valg, udflugter, selskabelige sammenkomster og mindede om
ikke at forsømme nadverbordet.
Garver Myrhmann, Sæby: Omtalte en fotograf, der gav sig ud for at være troende, men arbejdede
om søndagen, han betragtede dette som småting. Dagene går og vi bliver ældre. Herren hjælpe os til
at våge.
Snedker Kristensen, Frederikshavn: Det er ikke tilfældigt, at dette emner kommet for i dag. Der har
været meget ved at samles i missionshusene, men det er gået meget tilbage. I mange huse er sat et
plankeværk midt i huset, for det er blevet for stort. I begyndelsen var skellet klart, men nu udviskes
det på en måde, jeg ikke har kendt før, og jeg er 62 år. Disse sammenkomster i hjemmene bliver
ofte til en sludder og sladder og ender med en kaffetår.
Hans………. Jeg vil sige til præsterne. Se ikke på sammenkomsterne i missionshusene som en
konkurrent til kirken. Forældrene har et stort ansvar over for deres børn. Han havde været tilstede
ved en ung mands dødsleje, hvor hans moder havde sagt, at hun havde ikke været noget for sine
børn. Guds børn vil nok samles med de ældre i missionshusene. Hos os samles de unge med os og
fylder godt op. De bevares derved fra at komme ud i verdens selskabelighed.
Købmand……………, Asaa. Søndagen er nu en fridag. Sådan var det ikke for 25 år siden.
Forretningsfolk må tit arbejde sent lørdag aften, derved spoleres tit søndagen. Når man møder folk,
der kører med mælk om søndagen, så er det en vanhelligelse af søndagen, det er gået meget tilbage
på det punkt. Søndagen må bruges til at samles om Guds ord.
Andersen, Asaa: Der er 2 ting, jeg vil sige. Gudstjenesten må vi ikke forsømme, derved kan vi få
indflydelse på præsten, det andet er om møder og selskaber. Selskaberne er ved at tage magten over
møderne. Jeg har kendt forholdene både i det nordlige og det sydlige Vendsyssel, i det nordlige
samles man endnu i kirken og missionshuset, idet sydlige er det meget sparsomt. Jeg synes bedste
om forholdene i det nordlige Vendsyssel. Det kan ikke hjælp at piske folk i missionshusene, enhver
må selv afgøre om det vil komme der. Tilstanden som den er kan ikke forandres så let. Vi må se at
få nogle samfundsmøder, hvor man kan få folk i tale, og hvor vigtige ting kan afgøres, disse møder
burde afholdes en gang om måneden. Selskaber kan være gode, men er en umådelige stor fare
derved, at de let fremmer standsforskellen. I missionshuset møder de folk, der ikke bliver indbudt til
selskaber. Pas på, at ikke standsforskellen uddybes ved selskaber.
Pastor Madsen, Voer. Mælkekørslen synes jeg ligger Guds børn så lidt på sinde her på egnen. I mit
fødesogn har de aldrig brugt at kærne om søndagen, og da der blev bygget et andelsmejeri blev det
efter opfordring af et par mænd bestemt, at det skulle stå om søndagen. Desværre er det gået tilbage
siden den tid. Det mejeri, som står om søndagen, har altid haft smørret i den bedste tredjedel. Nu
benyttes søndagen meget til udflugter og møder, det er ikke som var i de gode gamle dagen, hvor alt

var som det burde være. Tiderne har forandret sig, det kan ikke blive ved at gå i den gamle skure af
flere grunde, der er bl.a. de mange foreninger, der skal have udflugter om søndagen, der er ikke så
megen åndelig modenhed. I gamle dage kunne man døje en lang prædiken i kirken og bag efter en
lignende i missionshuset. Nu ville det ikke være heldigt, nu er der mere uro, der fører bort fra det
gamle. I England bruger nogle præster ved møder at omtale ting, som er nødvendige at få ind i folks
bevidsthed på en måde så at de bliver som en slags indpiskere. Bangsbostrandmødet burde være et
helligt indpiskermøde, hvor visse ting blev indpiskede. Præstene skal iagttage en ting, at være
frimodige og glade og lade være med at tælle tilhørerne.
Fra kl. 12,00 til 1½ var der pause til kl. 1½, hvor folk var med beboerne hjemme og fik noget at
spise. Jeg, Andreas, Kristen Birkbak og Jens Mikkelsen fulgtes med Kristian Birkbak hjem til
Bangsbostrand Mølle, hvor vi tilbragte tiden med at spise og tale om forskellige emner. Kl. 1½ gik
vi atter ned til missionshuset, hvor forhandlingerne om søndagens rette brug fortsattes:
Pastor Jensen, Horsens: Når man ikke kommer i Guds hus, hvordan går det så med nadveren. Jeg
tror også, at man må have nogle samfundsmøder, hvor man kan få alle i tale.
Kristen Knudsen, Agdrup: Uden at ville afsvække hvad, der er søgt, vil jeg gerne understrege, at vi
må søge kirken om formiddagen. Han fortalte et træk fra en børnegudstjeneste, hvor børnene ikke
vidste, hvad Guds hus er, vi går ikke i kirken for præstens skyld, han mindede om at holde af kirken
ved at søge den og vænne vore unge til at komme der. Kommer vi der ikke hvem skal så fylde
kirken, vi kan ikke forlange at verden skal gøre det. Der må Guds folk være mere vågne, så blev det
også lettere at få folk vågne for kirken.
Kristen Nielsen, Dal Mølle: Vi der er samlet her, mon ikke vi skal sætte præg på vort samfund. Det
er hændt mig, at jeg er kommet forbi en mand, der arbejdede om søndagen, og jeg har ikke vidst,
hvad jeg skulle sige til ham. Man skulle synes at det er en selvfølgelig sag at troende folk gik til
kirke og missionshus, de gamle gør det, men de unge har svært ved at følge med der. Vi kan have
lyst til at besøge vor familie, men vi skal tvinge os til at være hjemme. Har vi ikke været i kirke og
missionshus en søndag, så rester der noget. Ved samfundsmøder er det ikke nok at høre en
prædiken, der må samtales bagefter.
Missionær Borup: Mødet her har noget af en engelsk karakter, der er noget, der skal indpiskes i os.
For en snes år tilbage gik vi til Sæby, vi skal tale om at gøre søndagen til en helligdag, den dag skal
vi særlig søge at være i samfund med hverandre. Helst vil jeg, at vi skal komme i Guds hus hver
søndag. En mand havde sagt, at det traf nok, at han lå på sin chaiselong en søndag, men det var en
dårlig anvendelse af helligdagen. Hvordan min stilling skal være, når en vantro præst prædiker, om
jeg så ofte skal gå i kirke. Jeg har ikke forstået Guds ord sådan, at de første kristne gik stadig i
templet (flere protesterede). Nogle mener, at når de hører en god prædiken, så skal det være nok,
men møderne er samfundsdannende. Præsterne kunne bede folk om at gå hen i missionshuset, og
det ville han opfordre dem til. Nogle søger at sprede ved at få os med på udflugter, kunne vi ikke
komme ind på andre formler. I politikken havde vi først Højre, så Venstre og derefter de Radikale
til at råde, og vi kan måske snart få socialisterne til det, hvad synes I bedst om?
P. Andersen, Aalborg: I den gamle pagt var hviledagen den sidste dag i ugen, nu er det den første
dag i ugen, der er ikke tilfældigt. Man kan tale om søndagen på en måde, så der bliver pisket en
bestemt opfattelse af den ind i folks bevidsthed. Vi må se på søndagen som en Guds gave. Jeg vil
ønske, at det må gå dybt ind i troende præsters bevidsthed, at samfundet plejes godt og både bevares
og vokser, der må gøres noget for at de hellige bevares.

Pastor Johansen, Asaa: Jeg holder meget af den engelske søndag. Jeg henter ikke mælk om
søndagen. Jeg hører ikke til dem, der vil have pisket hverken til kirke eller missionshus, jeg hører til
de unge, der skal passes på. Hun fortale et træk fra et møde, hvor en taler havde talt i 1½ time, så
gjorde han et lille ophold og bemærkede, at hvis han skulle blive færdig måtte han have en time til,
han vidste ikke om tilhørerne kunne være med. En gammel mand dukkede hovedet ned mellem
skuldrene, idet han sagde: ”Vi døjer det nok” og taleren fortsatte. Der er noget, der hedder kristeligt
familieliv, det bør plejes søndag eftermiddag.
Sømandsmissionær N. Andersen, Sæby: Vi må ikke nævne kirken kontra missionshuset, de må høre
sammen. Vær ikke bange for at henvise til de Helliges Samfund, der skal frugterne ses af
gudstjenesten. I Sverige går de, der er vakt af præsterne, over til sekterne.
Jensen, Horsens: Ikke kirken kontra missionshusene, det vil vi ikke, men der kunne måske nok
tænkes nye former for samfundslivet.
Missionær Bruun, Løkken, talte om en præst, der bad for Ydre mission, da han blev vakt bad han
også for Indre Mission, oplæste et stykke af Esekiar.
Pastor Jensen, Sæby: Vi er enige om, gudstjenestens indsats og betydning, den må ikke være
forflygtiget. Vi kan ikke undvære hjemmets medvirken om søndagen, det kunne nok gå at lade de
unge hjælpe til i arbejdet, der er ingen af os, der vil overse samfundslivet. Han havde talt med en
kollega, der var tilfreds, når han havde mange tilhørere. Han anbefalede studier i bibelkredse.
P. Hedegaard. I mit hjemsogn havde vi i 25 år en forkyndelse, som vi helst ville være fri for, Han
havde dengang ofte gået ind i sit lønkammer med Guds ord og Brorsons salmebog. Han havde
været til møde i Hjørring i går, der havde de haft 3 gudstjenester med altergang, hvoraf en altergang
om aftenen for de unge for ikke at forstyrre dem i deres sportsøvelser, dette finder jeg er
usømmeligt. Hellig overlæsselse har jeg respekt for.
Pastor Hansen. Søndagens helligholdelse må begynde lørdag aften. Fortalte et træk efter missionær
Møller fra Indien. Provst Dresler havde sagt, at det var svært at prædike for de samme folk hver
søndag.
Missionær Andersen, Hjørring. Det er ikke så galt fat i Hjørring som Peder Hedegaard vil give det
udseende af. Jeg ville gerne at vi skulle have noget med os hjem, kunne vi bidrage til at søndagen
bliver brugt til at samle i stedet for at den bliver brugt til at sprede. Søndagen skal vi bruge
derhjemme både som hvile- og helligdag.
Jensen, Horsens: Jeg vil gerne, at der skal være et godt og inderligt forhold, det skulle være som det
var i gamle dage, og kan ikke det ikke ske under de nuværende former, så må vi bede Herren om at
vise os andre veje.
Vi sang: ”O gudskelov for nådens ord”.
Forstander Olesen talte om Horne Højskole, han var født det år, den var oprettet. En mand havde
sagt til ham, at ude i samfundene var der ikke nogen forståelse af højskolen. Det gik underligt til, at
han kom til Horne. Samtidig med at han søgte plads der, sendte de bud til ham om at søge pladsen
der. Andersen, Asaa have fortalt ham, at de manglede en lærer. I vinter har der været 33 elever, der

er indmeldt 20 til sommeren, og efter erfaringen fra tidligere år, kan vi vel vente 40. Skolens
økonomiske stilling er god, vi har ikke haft behov for at låne i krigsårene. Højskolen vil nok være
med til nye former. Ungdommen er forskellig fra, hvad den var for 30 år siden. Der må ske en del
fornyelse ved Højskolen. I Sønderjylland har de bygget en ny højskole, og bestyrelsen for Horne
har også overvejet at foretage en del ved bygningerne, som trænger til forandring. Dr. Moltesen
sagde sidste sommer, han var der, at elevværelserne var for små. Bestyrelsen og repræsentanterne er
imod at belaste skolen med gæld, og vil henvende sig til samfundene om hjælp, og han ville bede
dem om tage vel mod en sådan henvendelse. Snart kommer der en havn og en jernbane, og så ligger
skolen ikke så afsides som før. (Der blev spurgt om når der skulle bygges?) Når vi får pengene.
Gerningen bliver og kærere, når vi kan få bedre forhold at virke under. Det er ikke vor vigtigste
opgave at samle de unge for at gøre dem til troende, men at tage mod de troende unge.
Jensen, Horsens: Der har været en tid, da man så på Horne Højskole med betænkelighed. Horne
Højskole har sikkerlig en gerning at gøre, der er arbejdet for den i mange år under bøn, og derfor
har den en fremtid for sig, det er ikke tidsvarende forhold, de lever under, lad os hjælpe dem. Der
blev spurgt om betalingen var ens for alle, hvortil Olsen svarede ja, dog er det kr. 5,00 mere
månedlig om vinteren end om sommeren. Der blev spurgt om hvordan ombygningen skal foregå.
Olsen: Eleverne må have bedre værelser. Gymnastikhuset og byggeriet må ombygges, og der
mangler en foredragssal, ligesom det også ville være hensigtsmæssigt at få centralvarme, Brændslet
har været meget dyrt, han kunne ikke sige hvor stor bekostningen ville blive, måske ca. kr.
50.000,00.
Jensen, Horsens talte om vækkelsesmøderne, på dem er der et underskud på kr. 200,00.
Borup: Der tiltrænges en stor bekostning på teltet.
Garver Myhrmann, Sæby talte om børnehjemmet i Sæby og foreslog at overtage børnehjemmet i
Albæk som grundtvigianerne ikke kan magte.
P. Andersen talte om ”Kvindely” i Aalborg. Bestyrerinden fraflytter gerningen, som hun har
arbejdet med i 10 år, hun skal have en længere hviletid. Vi har ikke løfte om nogen ny til at tage
dette arbejde op.
N. Andersen talte om Sømandshjemmet i Sæby, det har været velsignet som intet andet
sømandshjem, men det har lige måttet låne kr. 30.000,- i 10 år.
Mødet sluttede kl. 4.
Vi gik atter hen til Bangsbostrand Mølle, jeg kom ifølge med Klemen Larsen til Møllen. Kristian
Mikkelsen, der er ledvogter tæt ved Frederikshavn var også med i Møllen. Vi opholdt os så til det
blev tid at søge til toget, så fulgtes vi ad til Frederikshavn og tog derfra med toget til Sindal. Jeg
købte et Venstreblad og sad og så i på rejsen. Ministeriet Zahle har fået sin afsked i dag, dette har
sat røre i gemytterne og blev ivrig drøftet på rejsen. Vi rejste sammen med Chr. Pedersen, Burholt
og et par sognefogeder. Da vi kom til Sindal fik jeg den røde spændt for. Drikkepenge kr. 1,00, og
så kørte vi hjem. Jeg var hjemme kl. 12,00. Købt fisk af Kren August kr. 2,10. Afsendt brevkort til
Bartholdy kr. 0,10. Brev til Tine. Telefon: Andreas Degnbøl. Johanne fra skolen.
Tirsdag, den 30. marts. Lidt kold blæst.
Arb.: Harvet på nr. 156-158, 22-28. Karl tog barken af en gran. Malet grut. Bagt brød. Kristian
Degnbøl var her først på dagen efter bælgetræderløn, vi så på tørvehuset. Lars Chr. Pedersens kone
var her. Varming fra Hjørring var her og ville sælge bibymel til kr. 57,50 pr. 100 kg. Jeg vil intet
købe. I eftermiddag var jeg i Fattiggården og uddelte ernæringskort. Jeg kørte, d rikkepenge kr. 050.

Modtog brev fra Johannes. Kathrine. Marie, Hjørring og Simon P. Jensen. Telefon: Lærer Jensen.
O. Sørensen. Jens Christiansen. Søren Jørgensen.
Onsdag, den 31. marts. Lidt gråt. Blæst.
Jeg og Karl kørte til Hjørring med den røde for fjedervognen, og jeg kørte om ad Skibsby og
spændte fra hos Kraglund. Kristian rejste herfra og over til Sjælland i dag, han cyklede til Hjørring
og tog nok med 5½ toget sydpå. Karl rejste med toget lidt før 3 til Frederikshavn, han og Johannes
Degnbøl ville med damperen kl. 8 fra Frederikshavn til København. Vi var oppe hos Maria og Anna
og spiste til middag. Kristian modtog kr. 100,00. Karl kr. 25,00, og jeg sendte penge til Peter kr.
40,00. I Bogsamlingen fik jeg bøger byttet og hos Museums Frederik leverede jeg V. tidende 1886
og fik Hj. Amtstiden 1880. Frederik fortalte som sædvanlig en hel del om Frands Krage, O. Chr.
Olesen og flere. Købt en måtte kr. 1,70, ½ pund kaffe kr. 1,30. Drikkepenge kr. 1,00. Jeg talte med
lærer N. P. Petersen. Han er taget 30 pund på i vægt, efter påske vil han møde på skolen. Modtog kr.
9,00 af lærer N.P. Pedersen for 1 td. kartofler. Talt med Jensen Lundergaard, Kristen Møller, han
ville nok have Kristians tyr på lørdag, men jeg kan ikke levere den. Afsendt brev til Peter og
Johannes. Modtog brev fra P. Nielsen. Telefon Andelsslagteriet.
Skærtorsdag, den 1. april. Regn hele formiddagen og om aftenen. Gråt.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke, der var ingen i kirke herfra. I aften var der møde i missionshuset
ved lærer Fischer. Ingeborg var deroppe. Ved aftenstid kom Julius hjem. Han havde været med
toget til Hjørring og så havde han lånt Kristens cykel fra Hjørring og hertil. Stines 21 årige
fødselsdag, hendes søster, Nora, kom og Niels Jensen var her. Afsendt brev til Kristian med
ernæringskort. Telefon: Andreas Degnbøl.
Langfredag, den 2. april, Smukt.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Stine var i byen. Telefon: KB md. Kr.
Mikkelsen, Kristen Lønsmann, Martin Pedersen, Kabbeltved, Andreas Degnbøl.
Lørdag, den 3. april. Lidt blæst og lidt fugtigt.
Arb.: Julius kørte mælk, han havde mit markfrø hjem fra Brugsen. Kørt 8 læs roer ind. Muget under
svin og kalve. Malet grut. Skåret hakkelse, vi skar de sidste havreneg i hakkelse. Jeg begyndte at
give hestene melasse. Jeg udrørte sirup i vand og kom havregrut deri. Julius var ovre hos
Krøgskrædderen. Kresten Lønsmann kom her ved aftenstide, han var med teglværksbilen til Fælled
og gik derfra og herned. N. Pedersen, Kabbeltved var her med mejeripenge kr. 117,00. Jeg lagde
grime på føllet og bandt det i dag. Fotograf Tillebæk fra Aalborg var her, han fortalte at han havde
taget 2 billeder af gården i går, et fra øst og et fra sydvest og spurgte om han måtte lade dem trykke
og sælge ovre på Sælland, det havde jeg ikke noget imod, jeg bestilte 4 kort og betalte dem med kr.
1.00. Telefon: Jysk Andel. (Jeg bestilte 4 tdr. Norges Salpeter á kr. 45,50) Andreas Degnbøl, (de
havde fået brev fra Bartholdy, det var skrevet straks efter at Johannes og Karl var kommet til
København, de var kommet godt derover, men havde været søsyge på rejsen. Johannes ville rejse
fra København i morgen aften) Alfred Jensen, Fælled.
1. påskedag, den 4. april. Mildt og stille vejr.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke, Jeg, Ingeborg, Kristen og Holger var i kirke. Julius hentede sin
kuffert oppe i Fælled i formiddagen. I middags kom Ingemann Andersen fra Hjørring herned. Niels
Jakobsen fortalte, at der skal være folketingsvalg den 22. april. Han havde været til et
venstrevælgermøde i Hjørring i går sammen med Vanggaard og red. Mikkelsen.

2. påskedag, den 5. april Meget smukt og varmt.
I formiddags kørte Andreas til Hjørring og hentede Johannes, Vilhelm og Karl, de kom til Hjørring
kl. 10½ og var rejst fra København i går aftes kl. 7,00. Kristen Lønsmann rejste herfra først på
eftermiddagen. Thomas Mikkelsen var her, han og hans kone var kørende op til Degnbøl, Thomas
lovede at grave mine tørv i år og trille dem ud. Han skal grave 15.000 stk. I dag modtog vi kun et
lille expl. af Vends. Tidende og så får vi vel ingen aviser foreløbig. Generalstrejken skal vel nok
begynde på tirsdag. Alfred Kristensen rejste fra Tommerup og hjem, han og hans broder, der var
elev på Højskolen vil have dem en lille landejendom ved Kvissel. Til bestyrer fik Sandbæk en karl
fra Voergård ved Herning. 21 år. I stedet for Vilhelm fik han en karl fra Bøvling, de har begge
været elever på Højskolen i vinter.
Tirsdag, den 6. april. Smukt. Varmt.
Arb.: Harvet i krog nr. 77-80, pl. 71-76. Fældet 3 graner i plantagen og barket dem af, kørte 5
graner hjem fra plantagen. Julius og Vilhelm smurte motoren. 1 får fik 2 lam sidste nat. Sat 4 får ud
på græs. I eftermiddag var der hestesyn oppe i Stenshede. Vilhelm og Karl var deroppe med
hestene. Der var kvindemøde til Niels Pedersens i Kabbeltved. Ingeborg var dernede. I Aften var
der telefonabonnementmøde i forsamlingshuset. Jeg var deroppe. Mødt var Grønbæk, Ellelund,
Faber, Kristianshede, Søren Larsen, Klodske, Laurids Pedersen, Dalsgaard, Niels Bæk, Villads
Klodske, Andreas Degnbøl, Kr. Kristiansen, Kristen Jespersen, Hedevig Thomsen, Hans Nielsen,
Peder Thirup, Kornbeck, Rosvang, Lærer Jensen, Høker Theodor Jakobsen, Kristen Holtegård,
Martin Sørensen, Niels Jakobsen og mig. Andreas havde de nye takster med, disse vakte en del
misfornøjelse og de fleste var stemt for at opsige telefonen, dog ville man vente til efter den 15.
april, da der så skal holdes et møde i Århus, hvor telefonabonnenternes bestyrelse skal have
lejlighed til at tage stilling til selskabet. Den eneste som syntes at det kunne nok går med de nye
takster var lærer Jensen. Telefon: Martha Degnbøl. Hjørring Godsbanegård (meddelte at Kristians
cykel var blevet returneret fra Fjerritslev, Julius fik dem til at sende cyklen til Fjerritslev).
Andelsslagteriet (jeg spurgte om de ikke tog mod søer i denne uge og fik til svar, at de tog mod
grise over 240 pund på torsdag efterm. Fra kl. 3-6, og så ikke mere i denne uge). Andreas Degnbøl
(meddelte mig om mødet i aften).
Onsdag, den 7. april. Lidt gråt.
Arb: harvet pl 62-70, 107-112, 52-56. Pløjet på nr. 156 og 157. Grøftet lidt i brakmarken 122-123,
Vejet en gris 240 pund, lånt lodder af Niels Grøntved. Købt rødspætter af en fiskekrejler for kr.
2,25. Julius var cyklende til Hjørring i eftermiddag, købt en1 rulle skrå kr. 0,25. Han talte med Otto
Jakobsen om at komme til ham i foråret, hvis ikke han bliver indkaldt. Han har skrevet til 2.
udskrivningskreds’ kontor i Roskilde og spurgt om når han skal indkaldes. Modtog brev fra
Kristian. Telefon: Bøgsted, Andreas Degnbøl, Asaa (Julius meddelte at han kom derud). Hans
Østergaard, Hjørring. Do. (jeg talte først med hans kone og spurgte om de snart ville til at tage mod
mindre svin, det vidste hun ikke, de tager kun mod store svin, som bliver sendt levende til
Tyskland, det er nok ikke i orden med udførslen. Siden talte jeg med Hans Østergaard og spurgte
om jeg måtte levere en gris, der ikke var helt rask, i morgen formiddag. Han sagde, at jeg måtte nok
levere en syg gris, men om jeg kunne levere den om formiddagen, vidste han ikke, jeg kunne ringe
til slagteriet derom. Andelsslagteriet (spurgte om jeg kunne komme til Hjørring med en gris, der
ikke var helt rask i morgen formiddag, efter nogen parlamenteren og efter jeg havde sagt, at
formanden havde givet mig lov til det, gav de tilladelsen, jeg sagde, at min søn kom med den, og de
måtte ikke vise den tilbage). Landinspektør Klarup? Hjørring. Søren Houbak.

Torsdag, den 8. april. Lidt koldt. Tørt vejr.
Arb: malet grut, skåret hakkelse, revet pinde i plantagen. Vilhelm og Julius kørte til Hørring med en
gris, der har været noget dårlig i den sidse tid til at æde. Den blev leveret på Andelsslagteriet og
vejede 204 pund. Vilhelm modtog sit skab og sin cykel. Fragten androg kr. 9,97. Han købte 6
smørekopper (glas) for kr. 5,00, 20 svinemærker kr. 0,40, drikkepenge kr. 1,00, andre udgifter kr.
0,63. Jeg var til sognerådsmøde i eftermiddag kl. 2. Kristiansen kørte. Bødker Munk, Varbro er død
for et par dage siden. Holger slog et stort hul af sf sit ene ben i dag, han faldt over en træstub i
haven. Telefon: Hjørring Amt. Do fuldmægtig Finch. Borgmester Andreasen, Hjørring. Kr.
Kristiansen. Niels Bak, Ottenius Sørensen. Lak var her med fjordsild.
Fredag, den 9. april. Smukt, stille vejr.
Arb: Pløjet nr. 158, hovedagre 156-158, nr. 27 og noget af 26. Harvet i krog nr. 137-140. Renset
grøfterne mellem 122-125. Karl og jeg tog en kartoffelkule ind fra haven, 18 kurve friske og 2
kurve bedærvede. I aften var der møde i missionshuset ved Ole Pedersen, Bangsbostrand. Ingeborg
og Karl var deroppe. Karl cyklede den vej ad lægdsmand Niels Chr. Jensen med Vilhelms
lægdsbevis og flyttebevis fra Tommerup. Jens Løth var her med en rugseddel. Krista Jakobsen var
herinde. Modtog brevkort fra pastor Hansen, Hjørring. Telefon: De blindes Børstenbinderi,
Brønderslev. Do. Søren Nørmark. Julius Grøntved, Asaa. Do. (han meddelte, at han havde fået
meddelelse om, at han skulle møde i Vordingborg den 26. april og bad mig meddele Otto Jakobsen
dette.
Lørdag, den 10. april. Smukt. Regn hen på eftermiddagen.
Arb: Pløjet med dobbeltploven. Nr. 22, 23,24, 25 og 26. Muget under svinene, kalvene og fårene.
Malet ½ td. havre. En maskinagent fra Hjørring var her. Vi talte om at bytte rensemaskine. ”Nr. 3” i
hans katalog ville han have kr. 140,00 for. Han ville bytte med mig, når jeg vil give kr. 90,00 i
bytte, det blev aftalt, at jeg skulle komme ind til ham, når jeg kommer til Hjørring. Telefon: Otto
Jakobsen, Hjørring (meddelt ham at Julius skal møde i Vordingborg den 26. april). Lærer Jensen
(Jensen, Lundergaards søn har fået det ene ben slemt læderet ved at falde ned fra et træ). Ottenius
Sørensen. Andreas Degnbøl.
Søndag, den 11. april Gråt vejr. Lidt koldt.
Konfirmation i Mygdal Kirke. Vilhelm, Karl og Stine var i kirke. Der var 17 konfirmander, 14
drenge og 3 piger. Edvard Knudsens søn, Hans, var her i eftermiddag, han skal møde som soldat i
Odense den 26. april. Edvard Knudsen skal have Kristen Rams søn, Søren, til karl fra maj til
november for kr. 800,00 i løn. Vilhelm fulgte med Hans hen til Martin Thøgersens. De 2 ældste får
fødte hver 2 lam sidste nat. Den sortbrogede ko, 1 s p. ø side fødet en stor sort tyr i aften.
Mandag, den 12. april. Regn hele dagen.
Arb: I dag opfodrede vi de sidste roer. Kørt 6 kassevognslæs kålrabi ind. skåret hakkelse. Malet 1
td. havre til hestene. ½ td. byg og ½ td. majs til søer og kvier. Vilhelm kørte op til smed Ejnar
Pedersen med sæddækkeren og op til Kristian Degnbøl med hovedstokken til harven, den er i
stykker. I aften hentede Karl 25 isinger = 20 pund oppe i Degnbøl. Afsendt brev med flyttebevis til
Kristian. Telefon: Pastor Thaarup (Hans Kr. Larsen, Odden, har et åndssvagt barn, han spurgte om,
hvem der skulle tage sig af dette; jeg henvise ham til mandens forsørgelseskonsulent, Astrup). Hans
Østergaard, Hjørring (jeg talte med hans kone, hun vidste ikke noget om når de tog mod svin).
Smed Ejer Pedersen (han ville nok reparere tænderne i min harve og lægge noget på dem, det ville
koste omkring kr. 0,50 pr. tand). Smed Martin Dybroe, Bindslev (en harve, sæddækker vil koste kr.
1,20, når det skal være af de bedste. Han tager kr. 8,00 for at lægge 4 nye sko under en hest).

Andreas Degnbøl (han havde hentet 1 kasse isinger i Hjørring i dag, det var sendt fra Bangsbostrand
og kostede kr. 0,25 pr. pund, han bød os nogle.
Tirsdag, den 13. pril. Lidt fugtigt.
Arb: Furet op på nr. 22-27. Pløjet hovedagre 22-27, nr. 73-76. I eftermiddag var jeg oppe i
Fattiggården, hos Søren Nørmark, Ottenius Sørensen og i Brugsen. Hos Ottenius Sørensen modtog
jeg min løn kr. 350,00 + halvdelen af 1½% af statsskat kr. 98,56. Lærer Ramussen var der at
arbejde i haven. Vi fik en disput om politik. Rasmussen mener, at Flensborg og 2. zone bør
overlades til tyskerne. I Brugsen var Brugsforeningens bestyrelse mødt samt Foderstofforeningens
bestyrelse med undtagelse af Martinus Krøgholt. Efter nogen diskussion vedtoges det at
Foderstofforeningen skal betale kr. 35,00 i pakhusleje for i år. Storgaard mente, at det var for lidt og
foreslog kr. 100,00, jeg var imod at få det så højt op, og så kom Steffensen med det forslag at betale
kr. 35,00 for de måneder vi har handlet og så kr. 75,00 til næste år, dette skal så senere bestemmes.
Det vedtoges at lade teglværksbilen køre varerne til Foderstofforeningen for kr. 1,00 pr. 100 pund.
Der udspandt sig nogen disput derom og Steffensen var noget grov over for uddeler Nielsen, hvem
han beskyldte for at have modarbejdet Julius Pedersen, der havde tilbudt at køre for kr. 0,95.
Steffensen havde ikke opfordret Julius Pedersen til at give tilbud, og han mente at vi skulle være
noget forsigtige med at støde vognmændene fra os, lagde de forretningen ned, kunne vi vente at
bilerne satte taksten op, således var det gået i Bindslev. Steffensen gik dog ind på, at lade bilen få
varekørslen, da jeg opfordrede ham dertil. Jeg betalte min græsfrøregning til uddeler Nielsen med
kr. 248,50. Købt en kardus skrå. I eftermiddag var der møde i Mygdal Kirke og Forsamlingshus ved
pastor Bertelsen, Vrå. Da jeg gik fra Bjergby og kom sønden for Krattet holdt ølkusken Kristian
Høgsted der. Hans heste var blevet stædige, efter at have døjet en del med dem, fik han dem dog i
fart igen. Telefon: Søren Hoven: meddelte ham at han er valgt til sognerådskasserer. Andreas
Degnbøl, byrådssekretæren: Han bad mig om at komme tilstede ved et møde på rådhuset i morgen
eftermiddag kl. 3½ i anledning af folketingsvalget, han antog, at vi fik valg den 26. april. Hans
Østergaard: han lovede at forhøre om jeg kunne blive skilt ved grise i morgen. O. Sørensen.
Onsdag, den 14. april. Lidt koldt.
Arb: Muget under svinene. Vejet 4 grise, de vejede 250, 247, 227 og 220 pund. Lånt et par lodder af
Niels Grøntved. Vi holdt tidlig middag og derefter kørte jeg og Vilhelm til Hjørring med de 2
største grise, vi kørte om ad Skibsby begge veje og leverede grisene på Andelsslagteriet, de vejede
121 og 121 kg, og jeg modtog i forskud kr. 500,00. Vilhelm fik kr. 10,00, han købte nogle
mediciner og et par bolte til ploven og fik en bøtte loddet, han byttede bøger i Bogsamlingen, han
var oppe hos Maria. Jeg købte borsyre, kamferdråber og sygevat for kr. 1,23 et glas sodavand kr.
0,35, drikkepenge kr. 1,00, På Jysk Andel modtog jeg 2 td. Norges salpeter. Jeg var til
valgbestyrelsesmøde på rådhuset kl. 3½. På Vendsyssel Tidendes ekspeditions modtog jeg
dagsavisen. Jeg talte med Hans Østergaard og spurgte om hvad meningen var med at søfolkene ikke
ville sejle med flæsket. Han svarede, at det var ledernes mening, at de vil forhindre landboerne i at
få den unødvendige arbejdshjælp for at det kan blive gjort sådan at staten bliver nødt til at overtage
jorden. Kristensen, Stejlbjerg fortalte, at Frederik Krogh nu er bedre, han kommer op en del, og nu
vil han også nok besvare folks breve til ham. Talt med lærer Petersen. Vi kom hjem til kl. 8,00.
Undermejerist Jensen var her. Julius’ pas kom i dag fra sognefogeden, den lød på at han skal møde i
Vordingborg den 26. april kl. 12,00 middag. Modtog brev fra Peter. Ingeborg lå i sengen i
eftermiddag, hendes ryg og hoved er dårligt. I dag blev bødker Munk begravet fra Bjergby
Kirkegård. Telefon: Hans Østergaard (jeg spurgte ham, om jeg måtte levere 2 grise i dag til trods
for, at det ikke var modtagelsesdag før i morgen, han svarede ja, kom bare med dem). Læge Holgers
ben, det sagde han ja til.

Torsdag, den 15. april. Regn i eftermiddag.
Arb: Pløjet nr. 71-74. Renset 7½ skp. affaldskorn. Martin Thøgersen og Kristian Mortensens datter
var her med høstblomster, købt 4 for kr. 0,40. Kristian Krøgholt var her. Afsendt brev til Julius.
Modtog afregning på den syge gris kr. 19,75. Modtog brev fra Jysk Telefonselskab og V. Kraglunds
enke. Otto var dårlig i det ene lår i aften.
Fredag, den 16. april. Regn en del af dagen.
Arb: Vilhelm kørte mælk i dag for første gang. Furet på nr. 71-76. Furet på nr. 107-112. Kastet lidt i
Laursen, Bindslev (jeg spurgte, om vi turde brug af de mediciner, som blev brugt til Ottos ben til
vejgrøften sønden for lergraven. Skåret hakkelse. Vilhelm hentede harven oppe hos smed Ejnar
Pedersen. 1 får fødte et lam sidste nat, nu har alle fårene læmmet. Ole Frederiksens pige var her.
Anders Kabbeltveds pige var her med mejeripenge kr. 146,92. 1 pranger, Niels Jørgensen (fh.
Helledi) var her og ville købe Kristians tyr, han bød mig kr. 0,68 pr. pund, jeg forlangte kr. 0,75,
han spurgte om jeg ville sælge den for kr. 0,70, det ville jeg ikke, og så bød han farvel. Modtog
brevkort fra pastor Hansen, Hjørring. Mødet i Hjørring Missionshus er fastsat til kr. 1½ i stedet for
kl. 3 på lørdag. Telefon: Ottenius Sørensen, Bjergby. Brugsforeningen. Storgaard. Mejeriet. Kr.
Kristiansen. Martin Tronsmark. I aften var der politisk møde i Bjergby forsamlingshus. Der var
mødt mange folk.
Lørdag, den 17. april. Smukt vejr hen på dagen.
Arb: Harvet pl. 2 gange nr. 122-130, i krog nr. 122. Jeg lånte en hovedstok til harven af Niels
Jakobsen, da vor var hos smeden. Muget under svin og kalve. Jeg var i Hjørring i dag og fik
kørende med Kr. Kristiansen, Josefine og Søren Houen var også med. Da vi var kommet til
Hjørring gav jeg kaffe kr. 2,80. Derefter gik jeg til Hjørring Missionshus, hvor der var møde i
anledning af de forestående rigsdagsvalg. Den lille sal var omtrent fuld. Pastor Hansen indledte med
bøn og holdt en kort tale. Han mente, at det folkeringsvalg, som nu skulle afholdes var meget vigtigt
og mente ikke at der kunne være tale om at troende mennesker kunne stemme på andre partier end
højre og vestre. Havde de troende mennesker haft sympati for de radikale parti, så mente han, at de
nu var kureret. Han havde ved sidste landstingsvalg været imod, at Indre Mission opstillede særlige
lister, men efter den behandling, som var blevet vist os ved sidste valg, mente han, at vi måske nok
helst måtte opstille særlige lister. Det udvalg, der for 2 år siden blev nedsat i anledning af de
tilstundende valg, anså nu sit hverv for endt, og han mente at vi i dag burde vælge et andet udvalg.
Han mente også det ville være praktisk at vælge et par mænd fra hvert samfund, som udvalget
kunne henvende til og ordne det fornødne med. Når det stundede mod valg.
Til ordstyrer valgtes pastor Hansen. Der udspandt sig nogen diskussion om valgene, hvori deltog
Peter Sortkær, som mente, at de troende skulle opstille særlister, det kom aldrig noget godt ud af at
gå sammen med andre. Hansen oplyste, at der ved sidste landstingsvalg var valgt 22 på særlister, og
der var dem, som mente, at der let kunne vælges 100 på en sådan liste, der skal ca. 50 til for at få en
landstingsmand valgt.
Lærer Hansen, Horne, havde modtaget en liste, hvori der meddeltes, at Kristen Knudsen, Agdrup,
ville opstilles i Halvrimmen kredsen og nogle mænd fra Taars og andre steder opfordrede til at
stemme på ham, bl.a. pastor Nielsen, Brønderslev. Han opfordrede til at skrive under på listen, han
ville også nok skrive navnene derpå, når han blev anmodet derom.

Lærer Løth angreb Højre, der i gamle dage gik for at være tronens og kronens vogtere, nu da det
gjaldt, svigtede de både tronen og kronen og gik sammen med de radikale og socialisterne om en
valglov.
Pastor Hansen mente ikke det kunne bebrejdes Højre, at de 2 partier sluttede sig til deres
valglovsforslag.
Det gamle udvalg genvalgtes, og det bestemtes at indkalde dem, som havde lyst til at møde, når der
skal forhandles om valg. Jeg udtalte frygt for, at vore stemmer blev spildte, når vi opstillede
særlister til landstingsvalg. Til bestridelse af udgifterne blev der givet et lille bidrag, jeg gav kr.
1,00. Mødet sluttede med en salme og bøn af pastor Hansen. Kl. 3 holdt Sørensen Vanggaard, møde
i teatersalen, der var overfyldt, jeg var derhenne flere gange og hørte brudstykker af talerne af
Sørensen Vanggaard, Hejlesen, Kr. Pedersen Burholt, landstingsmændene Olufsen og Sofus
Thomsen samt skorstensfejer Busch. Jens Lundergaard var ordstyrer. Jeg købte 1 lod (5 kg) for kr.
8,75, 1 fl. cognac kr. 8, 1 lægetermometer kr. 2,00, tobak kr. 0,95, brystsukker kr. 0,10. Jeg kom
hjem kl. 9,00.
Den sorte ko 5 s.p. i s blev bedækket ved vor tyr.
Søndag, den 18. april. Tørt vejr.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Nikolaj Larsen, L. Træholt, havde et barn i
kirke, der blev døbt med navnet Marie Larsen. Niels Frederiksen og Søren Ejstrup var her i
formiddag og så Kristians tyr. Søren Ejstrup købte Kristians tyr af mig for kr. 0,75 pr. pund og så
skal jeg levere den i løbet af 3 uger og en onsdag. Jakob Skajbjerg var her først på dagen og ville
have lov til at fæste sig til Laurits Andersen, Stabæk. Telefon: Laurids Andersen, Stabæk (jeg
meddelte ham, at Jakob kom ned til ham). Lærer Jensen.
Mandag, den 19. april. Gråt. Regn om aftenen.
Arb: Kørt 23 læs møg på nr. 137, 139,140 og noget af nr. 138. Karl spredte møg på nr. 140. Kørt 1
læs kålrabi ind. Malet 1 td. havre til hestene. Lærer Jensen var her og talte om brænde, der skal
være eksamen i Nordre Skole på torsdag. Lars Bak var her efter skema til husmandslodder, i aften
var han her og fik det påtegnet. Niels Grøntved var her. Telefon: Laurids Dalgaards kone (hun
sagde, at Peter Nørskov er syg af gigtfeber og skal have lægen hentet i dag). Inspektøren, Bøgsted
(han bad om at en mand ville komme hen og se på det brænde, som er tildelt vor kommune).
Tirsdag, den 20. april. Regn hele dagen.
Arb: Kørt 5 læs kålrabi ind. Vilhelm smurte det bedste seletøj, malet grut, skåret hakkelse. Karl var
ovre ved Krøgskrædderen og betalte Julius’ klæder med kr. 75,00. Mads Kristian havde vort
hvedemel fra møllen. Vilhelm hentede grov rugmel i brugsen. Niels Pedersen, Kabbeltved og en
dreng fra Odden var her. Niels Pedersens søn, Peter, har byttet sin ejendom, Smedien, i Uggerby
bort for Kristen Simonsens ejendom i Uggerby. Afsendt brev til Fr. Moe, Kongens Lyngby med kr.
10,00 fra Edvard Knudsens, Ørnbøl. Porto kr. 0,15. Modtog brev fra Tine. Telefon: pastor Thaarup
(han havde modtaget en skrivelse fra Kirkeministeriet med forespørgsel om, der ønskedes
forandring i menighedsrådets antal, eller om der i det hele taget ønskedes nogen forandring
vedrørende rådet. Jeg syntes ikke der var grund til at foretaget nogen forandring). Albert Jensen,
Skarndal (han ønskede at vide om han var på valglisten, da han ikke er 28 år. Han er desuagtet
optaget på valglisten som 29 årig). Jens Kristiansen, Mygdal. Ottenius Sørensen. Do. Slagter
Mikkelsen, Bispensgade, Hjørring. Julius Grøntved (han ringede 2 gange, han sagde, at der have
stået noget i aviserne om at dem, som havde fået pas, der lød på, at de skulle møde den 26. ikke

skulle møde før den 28. april, hvis han pas skulle komme til den 28. april, ønskede han den ikke
sendt ud til sig. Han kommer hjem i morgen). Andreas Degnbøl. Kristian Boelt.
Onsdag, den 21. april. Gråt. Tørt vejr. Regn om aftenen.
Arb: Jeg såede 1 td. Norges salpeter på nr. 28-34, 92-94 samt 1 td. do på nr. 118 (8 spande) og
141,144 (1 spand). Julius og Karl tog en kartoffelkule ind fra haven. Karl var hos Høkeren med æg.
Gravet vand ud på nr. 137-140. Muget under svinene, vejet 2 grise, de vejede 251 og 241 pund.
Søster Mine var her i eftermiddag. Niels Chr. Nielsen, Sønderhede, var her. Julius kom hjem ved
aftenstide, han var cyklende fra Asaa. Han tilbagebetalte mig kr. 100,00 af de 174,00, som jeg
havde lagt ud for hans tøj. En af de mindre kalve lå død i stien i morges. Posten modtog kr. 0,25 for
en pakke. Telefon: Brugsen.
Torsdag, den 22. april. Smukt vejr.
Arb: Vilhelm og Karl spredte møg på nr. 137-140. Gjort til side i snedkerstuen og kalket der. Julius
og jeg kørte til Hjørring med 2 grise med den røde og den brune, vi kørte om ad Skibsby. Da vi kom
til byen kunne vi ikke komme længere end i Østergade ud for Hedemans, ude på Bispensgade holdt
vognene så tæt, at det var umuligt at komme forbi. Politiet gik og sørgede for, at der var en åben
plads i midten, som der til nød kunne køre en vogn ad. Vi holdt så i 5 timer, inden vi nåede at blive
skilt ved grisene, da vi nåede ned til baneleddet blev vognen nummereret, den fik nr. 403. Det gik
dræbende langsomt, skønt de den meste tid tog imod svin ved begge sider af porten. Grunden til den
langsomme ekspedition var også den, at en stor del af svinene blev tilbagevist, efter at de var blevet
vejede, så snart de ikke vejede 115 kg blev de læsset på igen, og det tog jo tid. Mens vi holdt der,
var jeg med Peter Nielsen, Retholt, henne og fik en kop kaffe, jeg gav cigarer, kr. 0,80. Grisene
vejede 240 og 234 pund, og jeg modtog i forskud kr. 100,00. Hestene blev spændt fra i Jysk Andels
gård, der modtog jeg 2 td. Norges salpeter og betalte de 4 td. jeg har modtaget med kr. 182,00. Jeg
fik 2 jyske maskinknive hos Fabrikant Hejdemann, de kostede kr. 17,00. Jeg fik en samtale med
fabrikanten om de politiske forhold, han ville hævde, at det var kongens skyld, at socialisterne ikke
fik lov at prøve generalstrejken. Kongen havde kaldt arbejdsgivernes førere til sig og indtrængende
anmodet dem at få et forlig i stand, han kunne ikke udholde tanken om, at landets borgere skulle
føre krig mod hinanden. Købt mediciner på apoteket kr. 1,65. Drikkepenge kr. 1,00. Julius hentede
sin kuffert på Vestbanegården. Vi kom hjem kl. 7½, Betalt kr. 12,35 til Importøren for varer, jeg har
modtaget derfra. Modtog afregning på de grise, jeg leverede den 14. april, kr. 56,60. Der var
eksamen i Mygdal N. Skole i dag. Lærer Jensen var her med en opsigelse af telefonen til underskrift
af mig. Kristen Thøgersen og fodermesteren fra Karlsminde var her. Julius var oppe hos
politimesteren og fik at vide, at han ikke skal møde før på onsdag i Vordingborg. Modtog et
valgopråb fra Taars med opfordring til Indre Missions venner om at stemme på Kristen Knudsen.
Fredag, den 23. april. Regn hen på eftermiddagen.
Arb: Vilhelm kørte mælk. Kørt 4 læs møg på nr. 138. Karl spredte det. Båret møddingsvand ud til
frugttræer og buske i haven. Furet på 127-140. Begyndt at tage en kartoffelkule ind. Sendt Peter kr.
85 + 0,25 i porto. Modtog regning fra Andelsgødningsforeningen (den er betalt). Telefon:
Brugsforeningen. Laurids Andersen, Stabæk.
Lørdag, den 24. april. Smukt. Regn hen på eftermiddagen.
Arb: Pløjet nr. 137-140. Tog resten af kartoffelkule ind, skåret hakkelse. Muget under svin, malet
grut. Jeg var i Hjørring og fik kørende med Kr. Kristiansen, Søren Houen var også med. Da vi kom
til Hørring gav Søren Houen kaffe henne i beværtningen i Højrups Port. Luften er svanger med
politik i dag. Derinde sad Julius Sten og studerede Nordjysk Dagblad og raillerede over Chr.

Pedersen, Burholts, anbefalere, han mente ikke, de vidste, hvad de gjorde, han havde hørt af sine
fædre hvor grumt Estrup plagede dem, og mente at vi skulle vogte os for at støtte en slig politik.
Landmændene havde tjent store penge ved hestesalg. Jeg sagde til ham, at jeg havde ondt ved at
forstå at nogen kunne støtte et parti, der gik i socialisternes ledebånd. Martin Sørensen kom også
derind, han havde håbet at venstrepartierne skulle have fundet hinanden, men det så ikke lovende ud
til det. Jeg var en tur nede hos Maria og Anna. Maria lod til at ville stemme på mandag. Jeg var
nede i Bryggergade hos dyrlæge Kristensen-Klastrup og fik nogle pulver til hestene. De hoster
noget, det er måske nok kværke. Jeg betalte ham ikke i dag. Købt tråd kr. 1,65. Bolt til harven kr.
0,25. ½ pund kaffe hos Kraglund kr. 1,40. En vadsæk reparereret kr. 2,50. 1 spandebørste kr. 0,65.
Kl. 3½ var jeg oppe på Rådhuset til valgbestyrelsesmøde. Jeg var oppe på Vendsyssel Tidendes
kontor efter dagsavisen. Redaktør Mikkelsen havde travlt med at forklare den nye valglov for nogle
partifæller. Jeg talte med Ole Vase, vi var inde og købte nogle valgblyanter. Jens Iversen Jensen vil
bygge ny rolling i sommer. Lærer Rørsig var i Hjørring til sygekassemøde. Modtog brev fra Fr.
Moe. Telefon: Kr. Kristiansen.
Søndag, den 25. april. Smukt vejr.
Førstetudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Julius var i kirke. Jeg og Ingeborg gik til alters.
I eftermiddag var Julius og Otto oppe i Degnbøl. Karl var nede til Steffensens. Karl Grønbech var
oppe at besøge Vilhelm. Telefon: Ole Frederiksen (meddelte ham, at han var på valglisten). Hans
Knudsen (han vil i følge med Julius i morgen). Kristian Kristiansen. Andreas Degnbøl Theodor
Jakobsen. Martin Sørensen, Grøntved, spekulerer på at ville købe Solbjerggård i Astrup, den skal
koste kr. 125.000. Martin Sørensen forlanger kr. 90.000 for sin gård. Theodor Jakobsen vil nok
købe den. Smed Marie vil nok sælge sin gård for kr. 40.000. Hendes søn, Kristian, rejser ind at tjene
til maj, han flytter ind til en gård ved København. Han er ked af at være hjemme, da han skal være
ene om arbejdet, hans broder, Osvald, vil skænde på ham. Laurids Thøgersen vil sælge sin gård, da
de ingen piger kan få. I fjor blev han budt kr. 150.000,- for den, i år har han budt den ud for kr.
130.000 uden at kunne sælge den.
Mandag, den 26. april. Smukt vejr.
Arb: Harvet i krog nr. 123-130. Pløjet nr. 107,112.
Folkeringsvalg over hele landet. Kl. 9,00 gik jeg op til Forsamlingshuset og straks efter mødte de
øvrige sognerådsmedlemmer. Vi slog kandidatlisterne op og foretog de øvrige forberedelser til
valget. Kl. 10,00 begyndte valghandlingen, der var jævnt besøg i formiddag. Kl. 1 låsede vi
stemmekassen og dørene og gik hjem og spiste til middag. Jens Præstegaard fulgte med mig hjem.
Kl. 3 mødte vi igen og begyndte at tage mod stemmer. Peter Nielsen førte valglisten, Laurids
Pedersen førte stemmelisten, Peter Jakobsen var stemmemodtager, Kristiansen stod ved døren til
stemmerummet og Jens Præstegård var tilforordnet de vælgere, som ikke kunne klare sig ved egen
hjælp. I eftermiddag blev der en stærkere tilstrømning. Vi havde en ubehagelig historie med
postmesteren Niels Kr. Jensen og hans kone fra Retholt, som var forglemt på valglisten, det fik vi
nogle bebrejdelser for. Der var flere forglemt, således Jens Løth, han blev vred og sagde, at så
skulle han heller aldrig møde for at stemme mere. Fattiggårdsbestyrer Thorvald Nielsen mødte
også, og var ikke på valglisten. Ole Johan og han kone fra Vrangager var kørende derned, de var
ikke på valglisten, derimod var deres søn, Søren, optaget. Nikatius’ kone, Johanne, mødte. Hun kom
ikke til at afgive sin stemme, da hun var optaget på tillægslisten, men var et år for ung. Kristian
Laursen, Uslev, var ikke på listen, men vi sendte ham bud om ikke at møde. Skovfogeden Peder
Kristian og han kone mødte. Da konen skulle ind at stemme, var hun i tvivl om, hvor hun skulle
sætte krydset. ”Nu skulle da pokker”, udbrød skovfogeden af et ærligt hjerte. Jeg bad Jens
Præstegård følge med hende ind i stemmerummet. Midt på eftermiddagen kom Kristiansens kone

med mellemmad til os, og straks efter kom Theodors kone med kaffe til os. Kl. godt 8 sluttede vi,
efter at jeg 3 gange havde været ude at spørge om der var flere, som ønskede at stemme.
Valgbestyrelsen afgav deres stemmer, og jeg erklærede stemmeafgivningen for sluttet. Vi foretog så
optælling af stemmerne. Kristiansen tog stemmesedlerne ud af konvolutterne. Peder Jakobsen
oplæste stemmeafgivningen og Laurids Pedersen og jeg optegnede resultatet på tællingslisten.
Udfaldet blev at Venstre fik 194 st. Det radikale parti 44 st. Det konservative parti 20 st. og
socialdemokratiet 3 st. Vi pakkede så det hele sammen og gik hen til Theodor Jakobsen, der var
mange forsamlede der. Jeg telefonerede resultatet til Hjørring, og så gav jeg mig i færd med at
skrive i valgbogen. Vik fik resultatet at vide fra Bjergby og fra landsognene i Hjørring Amts 3.
kreds, videre kom vi ikke i aften. Vi drak kaffe og diskuterede til kl. 11, så skiltes vi og gik hver til
sit. Jeg var træt og ked af det, det pinte mig en del med dem, som vi havde glemt på valglisterne.
Modtog brev fra totograf Tillebæk. Telefon: Karl Jensen, Hesthaven. S. Nørmark. Kathrine
Degnbøl.
Tirsdag, den 27. april. Regn det meste af dagen.
Jeg kørte til Hjørring med den røde for jumben, jeg var den vej ad Søren Nørmark og modtog
valgrekvisitterne for Bjergby. Mens jeg holdt der, talte jeg med Marin Lund, han sagde, at de
Konservative og Venstre havde fået 80 mandater, medens de Radikale var gået meget tilbage. Da
Jeg kom til Hjørring gik jeg hen på Hotel du Nord, hvor kredsens valgbestyrelse var samlet. Der
blev stemmerne først eftertalt og afleveret. Endvidere afleverede vi udskrift af valgbogen,
stemmelisten og bekendtgørelse om valget, medens vi fik valglisterne og tællingslisterne med hjem
igen. Da vi var færdig dermed foreslog borgmester Andreasen, at vi skulle yde byrådssekretæren et
gratiale for det store arbejde, han havde haft med ordningen af materialet i anledning af valget. Han
havde spurgt sekretæren om hvor meget, han mente at ønske, han havde nævnt kr. 50,00. Vi var
enige om at give ham kr. 100,00- Vi gik derefter op i en anden sal og spise. Der var en stor mængde
retter. Borgmester Andreasen holdt en tale i hvilken han fremhævede den gode måde, arbejdet ved
valget var gjort på. Senere holdt sagfører Schmidt en tale for borgmesteren, ikke som politiker, men
som leder af valget, hvortil vi alle sluttede os ved at rejse os. Ved bordet faldt talen jo på udfaldet af
valget. Sagfører Schmidt er noget vittig og underholdende. Efter at have spist drak vi kaffe,
hvorefter vi skiltes. Jeg var hjemme kl. 4½. Jeg købte et vaskefad, 2 fjedre og 6 S for kr. 3,60, 1
fejekost kr. 1,30. Kvillajabark kr. 0,50. Tændstikker kr. 0,45. Drikkepenge kr. 1,00.
Indleveret vasketøj til Jens Andersen. Talt med Jensen, Odden. Niels Bak og lærer Jensen. Petrea
Mortensen var her i eftermiddag. Martin Thøgersens datter var her med nogle fotografier fra
Tillebæk, det var ikke af vor gård. Vilhelm hentede en sæk bomuldfrøkager i Brugsforeningen.
Modtog brev fra Kornbech, Lilholt.
Onsdag, den 28. april. Regnbyger hele dagen.
Arb: Pløjet nr. 122. Vi tog de 3 sidste kartoffelkuler i haven ind. Begyndt at grave kartoffelstykket i
haven. Smed Ejnar Pedersens karl var her og skulle reparere køkkenpumpen, så fik han boltøjet på
den ene side i stykker, og så cyklede han hjem med pumpen. Malet en sæk grut. Stine modtog kr.
10,00 af sin løn. Købt rødspætter for kr. 3,00. Telefon: Kristian Kristiansen. Niels Pedersen, Snevre.
Anders Mølgaard, Snevre. Lærer Jensen (Inger Rentekammer har en dreng fra Hirtshals, som ikke
bliver 14 år før i november måned, det er meningen, at han skal gå til præsten i sommer, dette er jo
helt ulovligt, når de store børn skal gå til skolen samme dage, som præsten har konfirmander).
Andreas Degnbøl (han har hørt fra Martha i Horsens).

Torsdag, den 29. april. Regnbyger hele dagen.
Arb: Gravet kartoffelstykket i haven. Gravet 2 poppeltrumper. Sk. Hakkelse. Kørt resten af
kålrabierne ind. Niels Andersen, Holtegaards Mark var her. Karl var cyklende op til Brugsen efter
en pakke fra Peter. Modtog brev fra Peter og Kristian. Telefon: Dyrlæge Kristensen, Klastrup (Jeg
bad ham sende mig nogle flere mediciner til hestene. Han vil ned til Kristianshede i dag, så lovede
han at tage dem med derned). Do. (han havde glemt at aflevere dem i Kristianshede, han lovede at
sende mig dem pr. post). Diskontobanken (de bad mig komme ind og forny en veksel, der var
forfalden til betaling den 25. februar, jeg lovede at få Ottenius til at gå ind på banken i den
anledning). Ottenius Sørensen (han var i Hjørring). Jakob S. Nielsen (jeg bad ham om at få O.
Sørensen til at gå ned i banken). Laurids Pedersen, Dalgaard (oplysning om skolemulkter). Kr.
Kristiansen (han har købt stenene af Svingelbroen af Jens Kok).
Fredag (Bededag) den 30. april, Smukt. Lidt regn.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Stine var i kirke og derfra gik hun hjem til sit hjem, hendes
søster, Helene, var hernede i eftermiddag, hun tjener hos Aksel Nørmark i Bjergby, hun har før tjent
hos gartneren Kristen Kristensen ved Odden Mølle og Højene. Vi fæstede hende til at tjene os næste
år for en løn af kr. 300,00 + 2 pund uld. Hun forlagte kr. 275,00 og så 2 pund uld, men vi bød hende
de kr. 300,00. Jakob Steffensen var her i efter middag. Den hvide ko, næst søndre på østre side,
fødte en sort tyrekalv. Telefon: Inspektøren, Bøgsted, (spurgte om betaling for brænde, jeg henviste
ham til O. Sørensen). Ottenius Sørensen. Andreas Degnbøl.
Lørdag, den 1. maj. Tørt vejr. Blæst.
Arb: Vilhelm kørte mælk. Pløjet nr. 108 og 109. Harvet på langs nr. 52-56, smurt motoren. Sat
rosenkartofler i det vestre stykke i haven, oprenset rendestenen, revet pinde i plantagen, muget
under svin og kalve. En karl fra Odden var her og fik mig til at underskrive en ansøgning til
Justitsministeriet om tilladelse til at en norsk gut på 16-17 år, søn af en skibskaptajn måtte tage
tjeneste på Odden som landvæsenselev. Karl var oppe i Hoven og fik bud med Søren efter
mediciner til Holgers ben, han var nede i Kristianshede efter mediciner til hestene. Otte hentede
medicinerne fra Hoven. Kr. 1,65. Karl var oppe i Brugsen efter en pakke mandtalskort og ovre ved
Krøgskrædderen for at høre efter 1 par benklæder. Holger var oppe hos Høkeren med æg.
Steffensens søn var her med mejeri– og kørselspenge. Kr. 198,64. Afsendt brev og pakke til
Kristian kr. 0,50. Modtog afregning på 2 grise kr. 145, 10. Betalte bidrag til Kirkeligt Landsforbund
kr. 2,25. Modtog brev fra Foreningen af 1837. Telefon: Søren Hoven. Do. Kr. Kristiansen. Stine var
oppe på kirkegården og ordnede lidt ved Florines gravsted.
Søndag, den 2. maj. Lidt regn.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke, jeg og Vilhelm var i kirke. Jeg var den vej ad Kristiansen med
mandtalskort. 1 af Stines søstre var her i efter middag. Telefon: Andreas Degnbøl. Kr. Kristiansen.
Martin Pedersen, Kabbeltved.
Mandag, den 3. maj. Stærk regn først på dagen, nu er jorden det vådeste, den har været i foråret,
man ser ingen at arbejde i marken i dag.
Arb: I formiddags var jeg kørende op til Brugsforeningen efter 200 pund bomuldsfrøkager og 200
pund majs. Jeg betalte 3 sække kager med kr. 182,50, min skyld på kontrabogen kr. 291, 97 samt en
ruganvisning. Jeg købte en td. sirup 280 kg á kr. 0,30 – 84 at modtage senere. Malet grut til heste og
svin. Sanket pinde af plantagen, gravet vand ud. I formiddags var Karl cyklende op til Søren
Nørmark og Holger ovre i Holtegård med breve. Peter Hansen var her: Betalt Niels Jakobsen kr.
1,65 for mediciner, han har købt til mig. Stine modtog kr. 20,00 af sin løn, hun var cyklende til

Hjørring i eftermiddag. Marked i Sindal i dag. 2 karle fra Odden var her i aften efter ernæringskort.
Martin Pedersen, Kabbeltved, lånte vor pulverbøsse til sine heste, der hoster noget. Telf.: Kr.
Kristiansen
Tirsdag, den 4. maj. Blæst, enkelte regnbyger.
Arb: I formiddags kørte jeg og Vilhelm ud til Sindal med 2 grise. Vi kom derud kl. 9,00 og holdt
der til henad 11½, inden vi kom af med grisene, der var mødt en stor mængde svin, da klokken var
henad 10½, spændte jeg hestene fra for at få dem bort, inden toget kom. Jeg talte med Karl
Mølgaard og Kristen Taagaard. Fra Mølskovgaard blev leveret et læs svin, hvoriblandt var en stor
fed gris, som døde, inden den blev vejet. Mine grise vejede 126 kg. og l29 kg. De skulle til
Tyskland. Jeg var henne på Afholdshjemmet og modtog kr. 470,00 i forskud. Betalt Vejepenge kr.
0,20. Skrå kr. 0,25. Drikkepenge kr. 1,00. Pakkeporto kr. 1,20. Harvet på langs og i krog foldene på
nr. 35-41. Færdig med at sanke ris hjem af plantagen. I eftermiddag var Ingeborg til Kvindemøde
oppe til Peter Nørskovs. Ved markedet i Sindal i går blev Martin Andersen, Kabbeltved slået på
begge ben af en plag, han var hos lægen, der dog ikke mente, at han havde fået skade af det.
Afsendt brev og pakke til Peter. Modtog brev fra Julius. Telefon: Søren Ejstrup, Hjørring (jeg
spurgte, pm han ville have tyren i morgen, han ville have den i morgen 8 dage, og jeg sagde så, at
jeg kom med den den 12. maj uden videre varsel). Andreas Degnbøl. Kristen Rams (han ønskede et
alderdomsskema).
Onsdag, den 5. maj. Godt, tørt vejr hele dagen.
Arb: Kørt 25 læs møg på 78,78,79 og 80. Vilhelm læssede og Karl spredte møget under grisene.
Holger var oppe i Degnbøl med 1 skinke og nogle pølser, som Andreas tog med til røgning i dag,
han ville til Hjørring. Telefon: Lærer N.P. Petersen (han meddelte, at Historisk Samfund holder
møde onsdag, den 12. maj). Kr. Kristiansen, Andreas Degnbøl. Jens Peter Vajhøjs kone, Johanne
Jensine Vajhøj, døde den 30. april og skal begraves den 6. maj, hun var datter af fhv. gårdejer i
Kabbeltved, Kristen Pedersen. Jens Søndergaard i Uggerby, Niels Søndergaard fader, døde den 29.
april, 90½ år gl. På torsdag, den 6. maj festligholder forhenværende proprietær J. Jensen og hustru
deres guldbryllup. Jensen er født i Hjørring 7. marts 1845. Et halvt år derefter flyttede forældrene til
Vibholt, Hjørring Hede, hvor han tilbragte sin første ungdom. Som ung lærte han landvæsen på
Eskær, hvorefter han i 20 års alderen aftjente sin værnepligt ved garden. Derefter var han forvalter
på Odden, hvor han lærte sin hustru, Julie Schrøder, at kende. Hun, der er født på Femern, kom 12
år gl. til Danmark, hvor hun uddannede sig i mejerifaget. I 1870 blev de så gift, og da de stod uden
kapital, forsøgte de at bryde sig en bane i den ny verden og dette lykkedes over al forventning. Efter
kort tids forløb fik de en farm i forpagtning i Pen Yann, hvor de var i 12 år, i begyndelsen som
eneste danskere, men efterhånden skaffede Jensen en hel del vendelboer til samme plads, og alle
disse har nydt uvurderlig gavn af Jensen og hustrus gæstevenskab og hjælpsomhed under de første
vanskelige år i det fremmede land. Nu er der i Pen Yann en hel dansk koloni, hvor Jensen og
hustrus navn mindes med tak for deres store velvilje mod landsmænd. På grund af sin særlige
dygtighed som landmand blev Jensen af staten New Yorks landsbrugskommission opfordret til at
søge plads som bestyrer over landbruget ved Villand Sindssygehospital, en farm på omtrent 800 td.
land, som han ved sin dygtighed bragte i en sådan kultur, at han ved flere lejligheder vandt
amerikanernes anerkendelse. Deres længsel stod imidlertid stadig til fædrelandet, og i 1895 drog de
hjem til Danmark, hvor de købte gården Frydslund, men det varede kun et år, inden der kom bud fra
Amerika, at man savnede ham og ønskede ham tilbage. Efter nogen overvejelse forlod han så atter
Danmark og overtog den ham af Amerikanerne tilbudte plads som bestyrer af Binghamtons
Sindssygehospitals ejendomme, hvor han var i 8 år, hvorefter han atter overtog Frydslund, der i
mellemtiden havde været bortforpagtet til forhenværende proprietær Gløerfeldt. I 1925 solgte de

gården og flyttede til deres nuværende smukke, lille ejendom ”Lille Frydslund” for at tilbringe
deres alderdom i ro. Af børn har de kun haft 2, hvoraf den ældste, en datter, allerede døde som barn,
medens den yngste er nuværende proprietær O. C. Jensen, V. Brønderslev. Ligesom Amerika er J.
Jensen og hustru også i Danmark særlig blevet anerkendt for deres dygtighed og ualmindelige
gæstfrihed, der har skaffet dem en mængde venner, som herved bringer det højtagtede guldbrudepar
deres bedste ønsker i dagens anledning og håber, at de endnu må opleve mange glade og lykkelige
år. (O.C. Jensen, V. Brønderslev, er gift med en datter af Nielsen Frydslund, fh. Kærgaard).
Torsdag, den 6. maj. Regn.
Arb: Pløjet nr. 80. Jeg var til sognerådsmøde i eftermiddag. Kr. Kristiansen kørte. Betalt Ottenius
Sørensen kr.1,00 jeg skyldte ham. Jordemodermand Jens Kristian Kristensen døde i går af
lungebetændelse, 71 år gl. Telefon: Ottenius Sørensen. Smed Ejnar Pedersen. Kr. Kristiansen.
Fredag, den 7. maj. Gråt. Lidt regn.
Arb: Pløjet nr. 79, 77 og noget af 78. Vi satte 10 sække kartofler på nr. 77, det var af Stenshede
kartoflerne. Skåret hakkelse. Købt sild for kr. 2,00. Telefon: Kr. Kristiansen. Ottenius Sørensen.
Lørdag, den 8. maj. Vind: vest. Blæst.
Arb: Vilhelm kørte mælk. Han fik en ny forsko lagt under den brune og den anden lagt om. Pløjet
nr. 110 og 111, furet op på nr. 107 og 112. 78. Pløjet hovedager 107-112. Jeg og Karl kastet i
grøften mellem 101-102. Malet en sæk havre til hestene. Holger var oppe hos Kristen Vandkær med
sygekassepenge for Vilhelm for månederne april-juli, kr. 3.20. Andreas var hernede i formiddags.
Afsendt et brevkort til Jysk Telefonselskab. Jeg forlangte en gruppe samtaler på 250.
Søndag, den 9. maj. Regnvejr.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Grønbæks sønnebarn var i kirke og
blev døbt med navn Erne Grønbæk. Stine var i byen i eftermiddag. Betalt Vilhelm kr. 0,80 for
tobak.
Mandag, den 10. maj. Tørt vejr. Lidt koldt.
Arb: Pløjet nr. 69,70, søndre hovedager 69-80. Harvet på nr. 22-24. Karl og Holger gravede det
vestre stykke ved frugttræerne i haven. Jeg lavede kotøjer. I eftermiddag kørte jeg og Ingeborg til
Hjørring med de 2 sidste af grisene og leverede dem på Andelsslagteriet. De vejede 135 og 117 kg.
og jeg modtog i forskud kr. 480,00, drikkepenge kr. 0,25. Jeg spændte fra hos Kragelund, hvor jeg
købte varer for kr. 27,21. Jeg og Ingeborg var oppe hos Marie og Anna og spiste mellemmad.
Ingeborg modtog kr. 30,00. Købt 1 fl. fernis kr. 3,00, vaseline kr. 0,60, en møtrik kr. 0,25.
Drikkepenge kr. 1,00. Jeg talte med gamle Olesen fra Asdal. Lærer Jensen var her i morges og talte
med mig om en familie i et hus ved Odden. Jeg leverede Vilhelms vækkeur til urmager Madsen,
fjederen er i stykker i det. Jeg var oppe hos lærer Petersen med bøger til Bogsamlingen. Da jeg
kørte fra Hjørring var jeg den vej ad Degnbøl Mølle efter hvedemelet. Afsendt brev til Julius,
modtog brev fra pastor Hansen, Hjørring. Martin Andersens pige var her og modtog rugpenge kr.
8,08, som Stine betalte hende. Jeg betalte så Stine kr. 10,00. Telefon: Fattiggården (jeg anmeldte
Hans Chr. Hansens kone og børns ankomst fra Odden). Lærer Jensen.

Tirsdag, den 11. maj. Smukt, tørt vejr.
Arb: kørt 25 læs møg på nr. 53,54,55 og 56. Vilhelm læssede, Karl spredte, og jeg kørte. Lars Bæk,
Niels Jakobsen og Niels Pedersen, Grøntved var her i aften. Jeg lånte en stang til tyren i Holtegård.

Telefon: Asaa (der blev spurgt om Julius’ Andreas). Ole Frederiksen (han sagde, at Søren Ejstrup i
middags havde bedt ham vente i nogen tid med at levere de 2 køer, han har købt af ham, men Ole
vil at med dem nu, han havde bedt Ole om at sige til mig, om at vente med tyren til senere) Kr.
Kristiansen. Laurids Dalsgaard. Jørgen Holtegård.
Onsdag, den 12. Maj. Lidt koldt. En regnbyge om eftermiddagen og regn om aftenen.
Arb. Pløjet nr. 53-56, harvet på langs nr. 25-27, bagt brød. Kl. 7½ trak jeg og Karl til Hjørring med
Kristians tyr. Vi trak op ad Mygdal Kirke, Kobbersholt og Skibsby og kom til Hjørring kl.11 ¼. Vi
trak op til Forsamlingsbygningens gård med den, der traf vi straks Søren Ejstrup, vi trak op i den
indre gård og fik den vejet, den vejede 353 kg. Jeg betalte kr. 0,25 øre for at komme ind i gården, og
kr. 0,50 for at få den vejet. Vi trak så tyren ind i stalden og bandt den og Søren Ejstrup betalte mig
kr. 529, 50 for den, efter kr. 1,50 pr. kg. Ole Frederiksen var også mødt med sine 2 køer. Søren
Ejstrup klagede over, at de var for tykke på vommen, og de blev noget uenige af den grund, han
viste ham min tyr, og han sagde til mig, at det havde været en betingelse, at de måtte ikke fodres i
dag, før han trak med dem, men det havde været i går, de var blevet udfyldt. Jeg og Karl gik ind i
Forsamlingsbygningen og fik en kop kaffe kr. 1,40. Trækkestangen lagde jeg i Steffensens vogn.
Jeg gave Karl kr. 5,00 (for møgspredning kr. 4,60) og gik så ned på Diskontobanken og indsatte kr.
520,00 på Kristians konto. Da jeg gik op i byen, traf jeg Kristian Dahl, han gav kaffe hos
Kærsgårds, og vi sad og talte sammen om forskellige emner. Da jeg ikke havde noget videre at give
mig til til kl. 3, gik jeg ned til Lundegaard. Da jeg kom derned var Jensen henne at sove til middag,
da han kom, gik jeg vi ud og så hans svine- og kobesætning og var også en tur ude i marken. Hans
korn er løben, en stor del af det er sået for over en måned siden. Jeg købte 2 grise af Jensen for kr.
50,- pr. stk., de bliver 8 uger på lørdag, han har 5 søer. Jeg sad ved Jensen til lidt over halvtre, og
før jeg gik, drak jeg kaffe. Kl. 3 var jeg til generalforsamling i Historisk Samfund i
Folkebogsamlingens lokale. Der var mødt bestyrelsen med undtagelse af Anton Jakobsen og
desuden redaktør Mikkelsen, journalist Vestergaard (Venstrebladet), kasserer Thomsen. Lærer
Gertsen, Jens Thise, lærer Rømer, Arbejdsmand Kr. Nørgaard. Postmester Klitgård åbnede mødet
og gav meddelelse om Samfundets virksomhed i 1919. Fhv. borgmester Barfod optoges som
æresmedlem af Historisk Samfund. Til bestyrelsesmedlem i hans sted valgtes Jens Madsen Møller
Thise, det vedtoges at forhøje det årlige medlemskontingent fra kr. 2,00 til 3,00. Redaktør
Mikkelsen henstillede til Historisk Samfund at sætte sig i spidsen for udgivelsen af Th. Larsens
politiske Erindringer og foreslog at udgive den i 1 år i stedet for Årbog for Ed. i 12 månedlige
hæfter á kr. 1,00. Efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde. Vi drøftede udgivelsen af
Th. Larsens bog, og det blev bestemt, at tage et arbejde derfor. Jeg frarådede at udgive den i stedet
for årbogen, og det var bestyrelsen enig med mig i. Klitgaard, Jens Iversen og N. P. Petersen
genvalgtes til formand, kasserer og sekretær. Jeg foreslog genvalg over hele linjen. I anledning af
telefontakstforhøjelsen tilbød lærer Petersen at betale forhøjelsen af sin telefon. Jeg foreslog at
betale hans telefon som hidtil, dette vedtoges. Vi købte Jyske Samlinger af lærer Rørsig for kr.
25,00 og en del af Kirkehistoriske Samlinger af ham for kr. 10,00. I anledning af forhandlingen om
Th. Larsens bog kom vi ind på at drøfte vort politiske stade. Klitgaard spurgte mig, om ikke jeg var
radikal. Jeg svarede: ”Nej! Det er jeg ikke og har aldrig været det, jeg interesserer mig ikke for
partipolitikken, men når jeg skal tage stade i politik, så er jeg konservativ”. ”Det glæder mig”,
svarede Klitgaard. Jeg var inde i Bogsamlingen og lånte et par bøger af en lærer Mikkelsen, der har
været på Horne Højskole sammen med Johannes Syssighaven. Han kendte også min broder,
Johannes. Bagefter var vi henne på Hotel Skandinavien og drak kaffe. Jeg betalte kasserer Thomsen
mit medlemsbidrag til Museet med kr. 2,00. Hen ad kl. 7 gav jeg mig på hjemvejen. Jeg fik kørende
med Peder Brogaard fra Varbro og ned til Høkerens. Han havde været i Hjørring og fået nogle
tænder udtaget, han sagde, at Thomas Vandkærs kone døde i morges af lungebetændelse efter

spansk syge, hun har været syg i 8 dage. Modtog afregning på 2 grise kr. 116,50. Modtog brev fra
Peter. Telefon: Ole Frederiksen.
Torsdag, den 13. maj. Kristi Himmelfartsdag. Regnbyger og blæst.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Stine var i kirke. Der blev indsamlet til
Hedningemissionen. Jeg satte min hue til gaverne. Da jeg tog kasketten og ville op til præsten med
den, mødte jeg lærer Vinther, som sagde, at det var ikke til at være tjent med længere sådan, som
det gik med sangen, jeg sagde til ham, at jeg skulle få menighedsrådet til at tage sig af denne sag.
Da jeg så kom op til præsten med pengene og han havde taget dem og begivet sig på vej ud af
kirken, kaldte Jensen ham tilbage, og så sagde han, at han i dag havde fået en røffel for sin sang i
kirken. Vi kom i en noget varm disput om den ting. Præsten sagde til Jensen, at orglet skulle være
det dominerende, og at Jensen i dag, når organisten begyndte på en linje, var midt i næste linje. Jeg
sagde til Jensen, at han sang alt for rask, og at han burde gøre lidt ophold mellem linjerne. Jeg
sagde, at der var flere, der havde talt til mig om, at han var alt for rask med sangen. Jensen var ikke
villig til at indrømme, at orglet skulle være det dominerende. Lærer Vinther slog så hårdt på
tangenterne, han sang korrekt osv. Jeg sagde til ham, at jeg mente nok, at han sang korrekt, men jeg
mente, at han burde taget hensyn til folk nede i kirken og få dem med.
Fredag, den 14. maj. Enkelte regnbyger. Blæst.
Arb: Kørt 5 læs møg på nr. 52. Pløjet nr. 52. Furet op på nr. 53-56. Pløjet hovedagrene 52-56 v,
hovedager 69-78. S. hovedager 77-80. Harvet 7-80, 107-112. Sk. Hakkelse. Malet ½ td. havre til
hestene. Renset de 2 svinestier på østre side. Harvet i krog nr. 22. Ane Jespersen var her med
mejeripenge kr. 157,70. Martin Thøgersen var her og fik andeæg byttet, der er syge af spansk syge.
Kristian er kommet hjem fra Houbak Mejeri, og samme dag, som han kom hjem blev Karen Marie
syg, en af de mindre piger og Jens er også syge. Jens er dog oppe i dag. Afsendt brev til Tine.
Telefon: Anton Larsen, Uggerby (han havde været nede i Tversted Præstegård og gjort en del
optegnelser efter ”Liber daticus” der, han lovede at låne mig sine optegnelser). Niels Bak. Andreas
Degnbøl. Ottenius Sørensen. Amtsfuldmægtig Kaj Jørgensen. Høker Jens Kristiansen.
Lørdag, den 15. maj. Tørt vejr.
Arb: Begyndt at så korn, sået lidt over 2 td. havre på nr. 107-112, lidt over 1 td. 2 r. byg på nr. 7880.
Harvet i krog nr. 107-112, 78-80. På langs nr. 71-76, samt 1 skp. ærter og byg på vestre side af nr.
76. Vikker og havre på resten af 76 samt 74 og 75. Harvet i krog nr. 76. Sidst på dagen kørte
Vilhelm op til Brugsen efter 1 td. sirup, og op til Kristian Degnbøl efter 2 grise, 8 uger gamle, som
Jensen, Lundergaards karl havde haft med derned, da han kørte Kristian hjem. Ejnar Pedersens karl
var her og satte pumpen op i bryggerset, men spanden faldt af den, straks efter at han var rejst.
Holger var ovre hos Krøgskrædderen at høre efter et par bukser, de var ikke færdige. Jeg fik en
krog til et harvetræk af smeden. Køerne, kvierne og 3 tyre (i alt 20) kom ud på græs i eftermiddag.
Plagen blev også sat i tøjr. Telefon: Jensen, Lundergaard. Martin Thøgersen var her og telefonerede
til sin broder, Karl. Afsendt brev til pastor Hansen, Hjørring. Modtog brev fra Anton Larsen,
Uggerby.

Søndag, den 16. maj. Regn det meste af dagen.
I formiddag var Kr. Kristiansen, Stenshede, her. Johannes Steffensen var her og fik en
giftemålsattest til sin husbond. Kristian Mortensen var her og fik mig til at underskrive som
vitterlighedsvidne på en skrivelse til Kreditforeningen. Telefon: Martin Pedersen, Kabbeltved.
Mandag, den 17. maj. Regn i mellem stunder.
Arb: Vilhelm kørte mælk. Harvet pl. 69.70. Sået 3 td. 6 skp. havre på nr. 69-73. Harvet i krog nr.
72-75. Sået græsfrø på nr. 107-112. Sk. Hakkelse. 2 årskalve kom ud på græs. Niels Pedersen,
Grøntved, var her og fik 2 ernæringskort for maj. Han ville have os til at tage en lille dreng fra
børnehjemmet ”Godthåb” i ferien, som vi så også lovede. Smed Karl Larsen fra Bjergby var her.
Mette Marie Sandager var her sidst på dagen. Afsendt 2 oste til Johannes samt brev til Johannes og
Peter. Telefon: Brugsforeningen. Smed Karl Larsen. Vasket klæder.
Tirsdag, den 18. maj. Regnvejr en stor del af dagen.
Arb: Pløjet nr. 1 og 2. Hjørnet østen til laden og nr. 123 og 124. Harvet i krog på noget af nr. 69-71.
Vasket klæder. Malet Grut. Holger var oppe hos høkeren. Thomas Vandkærs enke blev begravet på
Mygdal Kirkegård i dag. Jeg talte med pastor Thaarup, han havde været ned ved Lars Jakobsen i
Kabbeltved, han sagde, at han kunne ikke hjælpe til med møde i Odden Skov grundlovsdagen, da
han havde lovet at komme ned til Jetsmark den dag. Andrea Menholt havde sagt at missionær
Andersen fra Aalborg ville komme den dag og tale i skoven. Jeg talte med Andreas derom, han
sagde, at der også blev forhørt hos pastor Hansen, Hjørring, om han ville hjælpe os med et nøde
nævnte dag, men det gør han næppe. Niels Jakobsens ene hest, en rød 4 års vallak, blev syg i går, og
i dag har de Niels, dyrlægen Kristensen fra Sindal ved den.
Onsdag, den 19. maj. Vind: Sydvest, Blæst.
Arb: Pløjet på nr. 125. Harvet i krog nr. 69-71, på langs 52-56, 76-77. Oprenset grøften mellem 102
og 103 samt ved søndre ende af 101-103. Sk. hakkelse. Båret vand af møddingen på nr. 1. I dag var
dyrlæge Kristensen oppe ved Niels Jakobsens hest igen, han sagde, at den led af dødkuller, og det
havde slået sig på hjernen, han mente, det ville være det bedste af slagte den, den har ikke feber.
Han gav Niels en attest på, at den var uhelbredelig. Efter opfordring af Niels var jeg tilstede mens
dyrlægen var der, han tog efterbyrden fra en ko, der har kælvet for et par dage siden. Afsendt brev
til Anton Larsen, Uggerby. Modtog brev fra Julius. Telefon: Høker Jens Kristiansen. Do. Niels
Andersen, Kabbeltved, var her i aften. Slagter Kristensen fra Hjørring hentede Niels Jakobsens den
røde 4 års vallak, han gav kr. 400,00 for den, han skød den for panden.
Torsdag, den 20. maj. Meget smukt vejr.
Arb: Vilhelm kørte mælk. Sået 3 td. havre på nr. 52-56. Harvet i krog nr. 52-56. Sået græsfrø på nr.
69-73, 52-56. Harvet frø ned på nr. 107-112, 72 og 73, renset grøften færdig mellem 101 og 102.
Renset i grøften ved vestre side af 101 og østre side af 103. Rullet tøj. Afsendt brev til Julius.
Telefon: Andreas Degnbøl.
Fredag, den 21. maj. Gråt. Regn sidst på dagen.
Arb: Harvet frø ned på nr. 69-71. Harvet i krog nr. 23-26. Tromlet nr. 76. Jeg lånte Niels Grøntveds
tromle, men vi kunne ikke tromle mere. Hentet roesåmaskinen i Degnbøl. Kørt 8 læs møg på nr.
136 (6) og 135 (2). Harvet pl. 1,2 og hjørnet østen til laden, sat kartofler i hjørnet østen for laden.
Erik Laurids kone var her efter et flyttebevis til Nora. Hun fortalte, at Hans Nielsens karl har købt
bødker Munks hus for kr. 2500,00. Jeg modtog afregning på den mindste af grisene, jeg leverede
den 17/5, den blev kasseret, og jeg kom til at skylde godt kr. 8,00 på den. Modtog brev fra Jysk

Telefonselskab, der lød at jeg er tilstået en gruppe på 250 samtaler for kr. 25,00. Telefon: Martinus
Krøgholt. Do. Andreas Degnbøl. Jens Kristiansen.
Lørdag, den 22. maj. Smukt vejr.
Arb: Kørt 23 læs møg på nr. 233-235, 145-147. Karl spredte møg. Harvet frø ned på nr. 52-56.
Tromlet nordre ende af nr. 71-75. Malet 1 sæk grut. Martin Isbak var her i aften. Jakob Nørgaard
var her efter 10 andeæg til Marie Vejen. Martin Nedergaard, Nr. Bindslev, er død og skal begraves
1. pinsedag ved Bindslev Kirke. Modtog brevkort fra Julius, han kommer ikke hjem i pinsen.
1. pinsedag, den 23. maj. Smukt vejr.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg, Vilhelm og Karl var i kirke. Der var mange folk i
kirken. Først på dagen telefonorede lærer Jensen til mig og ankede over, at en dreng fra Hirtshals,
som er hos Inger Rentekammer, har begyndt at gå til konfirmationsforberedelse hos præsten, uanset
at han ikke fylder 14 år før hen i november måned og derved bliver fri for at gå i skole i sommer.
Drengens moder er død, og hans fader døde for egen hånd for et par år siden. Det er vel så nok
plejeforældrenes mening, at drengen skal konfirmeres til efteråret og så ud at tjene til november i
stedet for at søge skolen. Jeg tilbød at skrive til præsten angående denne sag, og bad Jensen komme
herned for at vi kunne aftale nærmere derom. Først på eftermiddagen kom lærer Jensen så herned,
og jeg affattede følgende skrivelse til præsten:
Kære Pastor Thaarup Da jeg af lærer Jensen, Mygdal N. Skole er blevet gjort opmærksom på, at
drengen, Ammund Christiasen, født 14. november 1906, der den 8. april d.å. kom fra Hirtshals og
blev indmeldt i Mygdal N. Skole, for at søge denne i den tid, han opholder sig her i sognet (han
tjener som hyrde hos Inger Jensen, Rentekammer), har begyndt at søge konfirmationsforberedelse
hos Dem, og da denne falder på de dage, som han skulle søge skolen, bliver han jo slet ingen
skoleundervisning til del i sommerhalvåret. Da drengen først kan udskrives af skolen i foråret 1921,
så mener jeg, at det er meget uheldigt at fritage ham fra skolens undervisning i sommer, så meget
mere som drengen efter lærerens udsagn er dårligt begavet med kundskaber. Da det mulig er
drengenes plejeforældres hensigt at søge at få drengen konfirmeret til efteråret og derefter lade ham
tage tjeneste uden at søge skolen mere, så må jeg som skolekommissionsmedlem forlange, at
drengen søger den skole her, hvortil han er indmeldt. Jeg synes, at det er uforsvarligt at lade
drengen, der er forældreløs, blive behandlet på den måde, og jeg tror ikke, at skolekommissionen
kan slippe for ansvar der, når vi er vidende om de virkelige forhold vedrørende drengen. Vi havde
en sag angående en dreng fra Hirtshals for i 1915-16, men da var både skolekommission og lærer
uvidende om de virkelige forhold, før drengen var rejst tilbage til Hirtshals; Jeg har i
skolekommissionsprotokollen fundet et brev fra læreren i Hirtshals (den samme lærer er der endnu),
hvilket jeg tillader mig at vedlægge denne skrivelse, mere derom findes i
skolekommissionsprotokollen, som jeg med det første skal sende med tak for lån. Ærb. Kristian
Gøntved.
I eftermiddag kørte jeg op til missionshuset med den røde for jumben. Ingeborg, Holger og Otto var
med. Drengene blev hos Kristens børn, mens vi var henne i missionshuset. Det var kun en lille
forsamling, der var mødt, 7 mænd og 8 kvinder, nemlig Kristen Lyngsig, Laurids Grimmeshav,
Niels Pedersen, Kabbeltved, Kristian Mortensen, Hans Jensen, Rynke-Jens og mig. Thea
Grimmeshav, 4 af hendes døtre, Mine, Ingeborg og Peter Nørskovs pige. Kristen Lyngsig læste en
prædiken, og Laurids Grimmeshav sluttede. Bagefter var vi henne til Kristen Lyngsigs og drak
kaffe og sad og talte en del med dem.

2. pinsedag, den 24, maj. Varme.
Andreas var hernede i formiddags. I eftermiddag kom Kristen Lyngsig kørende herned med Mine
og de 4 mindste piger. Vilhelm var cyklende ned til havet og derfra op til Ørnbøl for at tale med
Hans Knudsen, der var hjemme med orlov i pinsen, men Hans var allerede rejst, da han kom derop.
Han var den vej ad præstegården med skolekommissionsprotokollen. Karl og Jakob Steffensen fra
Kabbeltved var cyklende op til Hirtshals i eftermiddag. Stine var også i byen.
Tirsdag, den 25. maj. Varme.
Arb.: Kørt 4 td. ajle på nr. 25-27. Kammet op til kålrabi på nr. 27, 26 og noget af 24 og 25. Sået
kålrabi på nr. 27 og det meste af 26. muget under kalve og grise, skåret hakkelse, malet grut. Jensen,
Lundergaard var her i eftermiddag, Jeg betalte ham de kr. 100,00, jeg skylder ham for de 2 grise. Vi
byttede med et par. Han skal have min den brune 5 års for en rød 8 års følhoppe. Han skal lade
hende bedække ved en præmiehingst ”Karmark”, tror jeg, han hedder. I bytte betaler Jensen
bedækningspenge, eller hvis hoppen ikke bliver ifolet, betaler han mig kr. 100,00. Han havde ment,
at den brune så bedre ud og havde tænkt at give mig kr. 200,00 i bytte, men det ville han ikke nu. Vi
skulle bytte, når han får føllet fra hende hen på sommeren. Den sorte ko, 4 søndre på ø. side, til tyr i
Hoven. Telefon: O. Sørensen, Kr. Kristiansen, Mejeriet, Søren Houen.
Onsdag, den 26. maj- Lidt koldt. Smukt.
Arb: kammet op til kålrabi på resten af nr. 25 og 25. Sået kålrabi på resten af 26 samt nr. 24 og 25.
Jeg har sået godt 16 pund kålrabi på de 4 agre 24-27. Jeg fik 13 pund i Brugsen i dag. I vestre
halvdel af nr. 27, ved søndre ende af nr. 35, gravede vi et stykke og såede havefrugt i 17 bed. Pløjet
nr. 133-136, 145-147. Kørt til mølle med 3 skæppe hvede. Betalt porto kr. 0.05. Telefon: Ottenius
Sørensen, Søren Nørmark, Laurids Dalsgaard, Kristian Boelt. Lærer Jensen var her sidst på dagen.
Torsdag, den 27. maj. Smukt. Regn sidste nat.
Arb.: Pløjet hovedager nr. 133-136. Harvet pl., sået 1 td. 5. skæppe 2-radet byg på nr. 122-126.
Harvet i krog nr. 122-126, opskovlet grøfterne ved nr. 122-126. Sat kartofler på nordre ende af nr.
2. Vasket de 6 gamle får. Gjort til side i haven. I eftermiddag var Pastor Thaarup her og ville tale
med mig om drengen fra Rentekammer. Han havde været inde ved provsten og fået et cirkulære
vedrørende konfirmationsforberedelsen, og efter dette så kunne han forberede, hvem han ville, til
konfirmation, uanset om de kunne udskrives af skolen eller ej. Han havde min skrivelse med, og
viste mig den passus, hvori jeg bestemt forlangte, at han skulle søge skolen. ”Dette kan jeg ikke
tage mod”, sagde præsten. Jeg svarede, at det var måske nok et uheldigt udtryk, jeg har brugt, men
jeg havde gjort det i den tro, at præsten havde gjort noget ulovligt, når dette ikke var tilfældet, måtte
jeg bede om undskyldning. Det var præstens mening, at han skulle søge skolen til vinteren, men
hvis jeg fastholdt, at drengen skulle søge skolen i sommer, og han altså ikke kunne gå til præsten i
de dage, så skulle alle de andre præstebørn også møde hos ham en anden dag end deres skoledag,
det var i det hele taget ulovligt, at de om sommeren gik til præsten de dage, som de skulle søge
skolen. Han sagde, at det var ulovligt at skrive drengen til mulkt de dage, han var hos præsten.
Lærer Jensen havde akkorderet med Julius Sten forleden år, da hans datter gik til
konfirmationsforberedelse året før, hun kunne udskrives af skolen, om at hun skulle ikke søge
skolen uden nogle få dage om ugen, dette var ulovligt gjort at Jensen. Thaarup mente, at dette her
var lavet for at fortrædige ham, fordi han havde talt med Jensen om hans sang i kirken. Dette mente
jeg dog ikke, da Jensen havde omtalt sagen til mig, før den tid. Han, præsten, havde mindet Jensen
om, at han var foran orglet, en månedstid efter, at han var kommet her. Præsten syntes, at lærerne er
så ømfindtlige. Når de kom i præstegården, fulgte han dem altid ind i forstuen og hjalp dem deres
overfrakke på, men når han kom til kirken og stod ude i våbenhuset og trak i sin pels, så bød Jensen

aldrig til at ville hjælpe ham i den. Vi talte en del om menighedsrådsvalget til efteråret og om lærer
Holm, Snevre. Modtog brev fra pastor Thaarup. Telefon: Lærer Jensen (jeg læste et cirkulære for
ham vedrørende efterskolen). Peder Jakobsen. Grønbæk (jeg spurgte ham om telefonabonnenterne
tog deres opsigelse tilbage, han vidste det ikke, men mente i morgen at få at vide, hvordan landet
ligger).
Fredag, den 28. maj. Blæst først på dagen, senere hen blev det stille og smukt vejr.
Arb. Vilhelm kørte mælk. Harvet pl. Nr. 133-136, 124-147. Sået 3 td. 1 skæp havre på nr. 133-136,
145-147. Harvet i krog 133-136, 145-147. Sået græsfrø på nr. 133-136, 145-247. Tromlet nr. 122126, jeg lånte Niels Grøntveds tromle dertil. Klippet fårene. Malet 1 sæk grut. Skoet Ingeborgs
træsko. Karl var cyklende til mølle for at høre om vort mel, derfra cyklede han op til mejeriet efter
mælkepenge, jeg modtog kr. 152,77. Hestemarked i Hjørring. Modtog brev fra Johannes. Telefon:
Pastor Thaarup (vi talte, om de børn eller den familie, som værgerådet har anbragt i Fattiggården).
Kr. Kristiansen. Ottenius Sørensen.
Lørdag, den 29. maj. Varme
Arb: Harvet frø ned på nr. 133-136, 145-147. Harvet på langs og i krog nr. 137-140, 156-158/. På
langs nr. 22. Kastet grøften færdig mellem nr. 39-40. Muget under svin og kalve. Karl var inde med
mejeripenge først på dagen. Niels Grøntved var her. Købt 7 pund flynder af en fiskekrejler for kr.
4,20. I eftermiddag kørte jeg til Fattiggården til ernæringskortuddeling kl. 5. Drikkepenge kr. 0,50.
Frants kr. 0,05. Stine var cyklende til Hjørring i eftermiddag, hun købte varer til os for kr. 10,00.
Hun fik et par bøger byttet i Lånebogssamlingen. Niels Pedersen, Kabbeltved var her, han fortalte,
at den næststørste af Martinus’ drenge havde fået sin ene arm brækket i pinsen under en leg. Anders
Kabbeltveds kone er på sygehuset og skal være der en måned. Modtog en pakke vasketøj og brev
fra Peter. Telefon: Kr. Kristiansen, Andreas Degnbøl. Fattiggården. Grønbæk. Lærer Holm.
Søndag, den 30. maj. Smukt. Om eftermiddagen kom en stor regnbyge.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Kristen Lønsman kom cyklende
herned i formiddags og var her til hen ad aften. Andreas var også hernede i eftermiddag. Jeg betalte
ham kr. 4,20 for fisk. Jeg købte et par gamle gæs af ham for kr. 40,00- Jeg skrev til Jysk
Telefonselskab og tog min og Fattiggårdens opsigelse tilbage. Skrev til Peter og Johannes og sendte
Peter kr. 75,00 på en postanvisning. Kristen fik både brevene og postanvisningen med.
Mandag, den 31. maj. Smukt.
Arb: Kørt 29 læs møg ud på nr. 22 (6), 156-158 (19), 35(3). 39 (1). Hentet mel fra mølle. Karen
Marie Thøgersen var her og telefonerede. Kr. 0,25. Hårkøberen var her og købte gammelt jern, hår
og kludeaffald. Købt et knippe tør fisk af ham for kr. 4,50 (kr. 0,65 pr. pund). Johannes Olesens
husholderske var her i aften. Telefon: Alfred Nielsen, Mosbjerg. Kr. Kristiansen.
Tirsdag, den 1. juni. Lidt regn først på dagen.
Arb: Kørt 212 læs møg på nr. 34-41. Kammet op til rodfrugt på nr. 22 og 23 samt s. hovedager 2227. Sået kålrabi på nr. 23 og gulerødder på nordre halvdel af nr. 22. Pløjet på nr. 156. Tromlet nr.
133, 145-147 med Niels Grøntveds tromle. Hentet roemaskinen i Stenshede. Karl hentet 4 pund
kålrabi og 4 pund roefrø i Retholt hos Ole Nielsen, det kostede kr. 5,50 + Karl kr. 0,50. Malet grut,
skåret hakkelse, bagt brød. Anders Kabbeltveds datter var her. Hestemarked i Hjallerup. Modtog
brevkort fra Julius. Telefon: Brugsforeningen. O. Nielsen, Retholt. Kr. Kristiansen. Laurids Vadet.
Andreas Degnbøl.

Onsdag, den 2. juni. Blæst. Koldt.
Arb: Kørt et læs møg på hovedager 22-27. Sået kålrabi og roer på søndre halvdel af nr. 22.
Hovedagrene 22-27. Karl spredte resten af møget, nu er vi færdige med at køre møg i forår. Pløjet
157, 158. Hovedagrene 156-158. Hovedager 22-27. Nr. 36-38, 40-41 og noget af 35 og 39. Tromlet
nr. 1,2, 135-136. Gjort møgvognene rene, skåret hakkelse. Håndkoen var til tyr hos aktietyren i
Holtegård. Jeg var oppe i Degnbøl i formiddags og talte med tækkeren. Niels Pedersen, Kabbeltved,
var her i aften. Martin Thøgersens pige var her med statsskat. Modtog fra Kristian og Julius brev og
kort.
Torsdag, den 3. juni. Koldt. Smukt sidst på dagen.
Arb: Pløjet nr. 35,39 og hovedager 35-38. Harvet på langs 156-158. Sået godt 9 skæpper 6-radet
byg på 156-158. Harvet i krog og på langs nr. 156-158. Tromlet 137-140. Kammet op til roer på nr.,
137-140 med hovedager. Pillet spirer af kartofler. Niels Grøntved var her og betalte statsskat, han
rejser til København i morgen aften sammen med Kristian Frederiksen. Niels Jakobsen var her med
statsskat. I eftermiddag kørte jeg til sognerådsmøde. Betalt statsskat kr. 78,83. Drikkepenge kr.
0,50. Betaling for mandtal kr. 4,00.
Fredag, den 4. juni. Blæst. Koldt.
Arb: Vilhelm kørte mælk. Sået roer på nr. 137-140 med hovedager. Harvet på langs nr. 35-41, sået
11 skæpper havre på nr. 35-41. Harvet i krog, på langs og tromlet nr. 35-41.Tromlet nr. 156-158.
Nu er vi færdige med såningen i foråret. Vi begyndte at så den 15. maj. Niels lånte fårebaljen til at
vaske får i. Martin Andersens pige var her efter kort. Ved aftenstid kom tækkeren, smed Lars, her.
Betalt posten for udlagt porto kr. 0,80. Afsendt en pakke og brev til Peter. Julius 18 år.
Lørdag, den 5. juni. Lidt koldt.
Arb: med Lars begyndte at tække på søndre side af laden, han tækkede uden på det gamle tag. I
eftermiddag kl. 3 var der møde i Odden Skov ved missionær P. Andersen fra Aalborg. Vilhelm,
Karl og Stine var deroppe. Telefon: Søren Hoven. Brugsforeningen. Ottenius Sørensen. Andreas
Degnbøl. Torsdag aften døde fhv. købmand i Sindal, Svend Nørgaard Munk, 79 ¾ år gl.
Søndag, den 6. juni. Smukt vejr.
Den brune ko, nr. 11, var ved aktietyren i Holtegaard. Den brogede ko, nr. 9, var til tyr i Hoven.
Ved middagstid kom lærer Jensen cyklende herned, begge hans døtre er syge. Lægen var hos dem i
onsdags og sagde, at det var slim i brystet. Alma er bedre, men så er Johanne blevet dårlig, men det
er måske af nattevågen. Da Ole Frederiksen har den spanske syge, var han betænkelig for skolens
skyld, men jeg mente ikke, det var værd at lukke skolen foreløbig. Han fortalte, at præsten havde
været den vej ad ham den dag, han var nede hos mig, han var noget vred, og havde ladet Jensen
høre af, at han ikke gjorde nok ud af ham. Jensen havde bl.a. forsømt at sætte numre i tavlerne i
kirken undertiden osv. Jensen havde nok også været noget nærgående og sagt til præsten, at det var
næsvist af ham at spørge, om han havde foranlediget at Inger Rentekammers hyrde ikke mødte hos
ham 3. pinsedag. Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Der blev lyst til ægteskab 2.
gang for Kristian Andersen, Skærping og Søren Larsens datter, Lavra, fra Klodske. Præsten
bekendtgjorde, at dem, som ville deltage i menighedsrådsvalget i november måned i år, skulle
melde sig i sidste halvdel af juni måned til valgbestyrelsen, der for Mygdal sogn består af
sognefoged Martinus Krøgholt og sognerådsformand Kristian Grøntved, der skal underskrive en

erklæring på blanketter, som vil blive indsendt gennem skolen med det første, og de vil også kunne
fås hos valgbestyrelsen. Martin Pedersens kone fra Kabbeltved var her i eftermiddag og ville have
os til at køre mælk i morgen, da Martin vil til Hjørring med Søren. Hun havde været oppe hos Ole
Nielsen i Højtved og fået en pige til næste år. Stine var i byen i eftermiddag. Otto var syg i dag og
havde høj feber. 39,4 først på dagen og 39,8 i aften. Det er hovedet, der er dårligt. Han blev syg i
går, det er måske nok forkølelse. Telefon: Andreas Degnbøl.
Mandag, den 7. juni. Smukt. Lidt koldt.
Arb: Vilhelm kørte mælk. Smed Lars tækkede på det midterste stykke på søndre side af laden. Niels
Jakobsen begyndte at tække på sin lade i dag, han lånte en stang her. I eftermiddag var jeg i
Hjørring, jeg fik kørende med Martin Pedersen, Kabbeltved, han var deroppe med grise. Da vi kom
til Hjørring, gav jeg kaffe, kr. 1,40. Hos Chr. R. Andersen købte jeg 12 stk. lægter, 5 alen lange, de
kostede 16 øre pr. alen = kr. 9,60, jeg betalte først kr. 15,60, men da jeg opdagede fejlen, fik jeg de
kr. 6,00 tilbage. Købt ½ tønde kalk af ham for kr. 9,00. Jeg var nede på Diskontobanken og fik
Kristians penge indført i bankbogen, han har. Jeg traf lærer Vinther derinde, og vi kom til at tale om
tørvene til hans skole, og om lærer Jensen. Han sagde efter frk. Nielsen, at lærer Jensen havde
fremmede dagen efter, at jeg og præsten havde talt med ham om sangen i kirken, men Jensen
meldte sig syg. Jeg var nede på Amtskontoret og talt med fuldmægtig Jørgensen. Købt et rivejern
kr. 2,30. Tjæresæbe kr. 0,85. 2 stk. ost kr. 18,25. Fars kr. 3,00. ½ pund mandler kr. 0,75. Jeg var
oppe hos Maria og Anna og drak kaffe. Betalt Anna kr. 2,00 for at sy en bluse. Modtog varer hos
røgeren kr. 2,50. Hos boghandler Petersen. Da vi kørte hjem, talte jeg med lærer Jensen på vejen. Vi
mistede en tyrekalv i aften, den forslugte sig i valle og faldt straks. Smed Lars skar den ihjel.
Vilhelm rejste hen til Grøntved for at få Mads Kristian herhen for at slagte den, han var nede i
Gjøggaard, Villy cyklede derned, og så lånte Mads Kristian inspektør Jensens cykel, og han mødte
kort efter. Han ville helst have tyren hjem, vi læssede den på en vogn, og så kørte Vilhelm og Karl
derhen med den, og huden blev taget af den, og dyret blev ophængt. En karl fra Odden var her og
ville have et flyttebevis, han fik intet, da han ikke var talt her. Afsendt brev til Kristian. Telefon:
Lærer Jensen. Inspektøren fra Roskilde Hvile (spurgt til Villy).
Tirsdag, den 8. juni. Smukt.
Arb: Smed Lars tækkede på laden. Karl syede det meste af tiden, han var syg i aften. Pløjet på
brakmarken nr. 127 og 128. I eftermiddag var Vilhelm cyklende til Hjørring, han modtog kr. 40,00.
Kristian Kristiansen hentede roesåmaskinen i formiddags. Mads Kristian var her, vi aftalte, at han
skulle sælge kødet af tyren, han sagde, at det var helt frisk. Stine hentede noget kød i aften. Andreas
Degnbøl var kørende herned med et par gamle gæs, som jeg betalte ham kr. 10,00 for. I eftermiddag
var Ingeborg oppe til Hans Jensens til kvindemøde. Ejnar Pedersen var her og reparerede pumpen i
bryggerset og stalden. Telefon: Jensen, Odden. Pastor Thaarup, Ottenius Sørensen.
Onsdag, den 9. juni. Smukt. Varme.
Arb: Smed Lars blev færdig med at tække det midterste stykket på søndre side af laden, han
tækkede noget på vestre side af de østre hus ved nordre ende. Han modtog kr. 24,00 for 4 dages
arbejde. I dag holdt Karl også sengen, og i aften gik Holger til sengs. Temperaturen var 40,4, da han
var kommet til sengs, efter at han havde passet kreaturerne. Vilhelm var cyklende ned til Bindslev
læge efter mediciner. Lægen tog kr. 4,00 + mediciner kr. 4,60. Vilhelm beholdt kr. 1,40. Otto hoster
en del. Læsket kalk. Begyndt at slå grønt til kalvene. August Præstegaards kone, Jacobine, født
Jakobsen, døde den 5. juni, 63 år gl. og blev begravet i dag. Betalt telefonopkrævning kr. 23,20.
Telefon: Ottenius Sørensen, Andreas Degnbøl. Modtog brev fra Søster Tine og Peter, Peter skrev til
Vilhelm.

Torsdag, den 10. juni. Varme.
Arb. Pløjet resten af nr. 127 og 128 samt nr. 129 og 130. I dag holdt Karl, Holger og Otto sengen.
Læge Laursen fra Bindslev kom cyklende herop i eftermiddag, han sagde, at det var spansk syge, de
havde. Otto har tillige slim på lungen. Han tog kr. 20,00 for den tur, hvoraf kr. 3,00 for mediciner.
Stine cyklede ned til ham efter nogle mediciner. Revet kartofler. Jeg var hyrde i dag. Afsendt brev
til Roskilde Hvile. Telefon: Læge Laursen. (Jeg bad ham komme herop til drengene).
Fredag, den 11. juni. Varme.
Arb: Pløjet hovedagrene 122-130. Harvet på langs i krog og på langs nr. 127-130. Jeg lavede et
kyllingehus. Malet 3 skæpper grut til hestene. Glar Frederik var kørende her ned med fisk, købte
fisk for kr. 4,20. Telefon: Grønbæk. Ellelund (han meddelte mig, at vi havde gratis samtaleret med
centralerne: Bjergby, Aagaard, Astrup og Uggerby. Hvis jeg ønskede det, kunne jeg for kr. 7,50
årligt få 600 samtaler til efternævnte centraler: Bindslev, Holt, Sindal, Gl. Sindal, Sønderskov,
Skibsby, Hjørring, Tornby, Vidstrup, Snevre, Horne, Tversted). Jeg skrev straks til Jysk Telefon
Aktieselskab følgende: I henhold til selskabets tilbud ønsker jeg at abonnere på 600 samtaler årlig
til centraler indenfor 10 km afstand til en betaling af kr. 7,50 årlig, regnet fra 1. april d.å. I dag
viedes i Bindslev Kirke ungkarl Harald Andersen, søn af fiskehandler Laurids Andersen, Nr.
Bindslev og frøken Johanne Mikkelsen, datter af gårdejer Peter Mikkelsen, Mogensbæk i Sønder
Bindslev. Fhv. apoteker i Hjørring, N. Th. Nielsen døde den 8. juni i Fredensborg.
Lørdag, den 12. juni. Meget varmt.
Arb: Vilhelm var ude i mosen at samle tørvene, 6000 i det gamle og 9000 i det nye skifte. Tromlet
nr. 127-130. Modtog mejeripenge kr. 224,78. Vilhelm købte vokslærred for kr. 1,72. Afsendt brev
til Jysk Telefon Aktieselskab i Aarhus. Telefon: Lærer Jensen (han mente at begynde med at holde
skole på mandag). Ved sessionen i Hjørring i går blev følgende karle udtagne af lægd 492. Mygdal:
Fodfolket: S.V. Thomsen, I. Larsen, K. Thøgersen, P. Sørensen, J. Steffensen, C.C. Christiansen.
Feltkonstabel: N. Andersen. Dragon: A.K. Jensen
Søndag, den 13. juni. Varme.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Vilhelm var i kirke. Thomas Mikkelsen var kørende herop i
dag. Jeg betalte ham kr. 45,00 for at grave 15000 tørv, og så betalte jeg ham kr. 30,00 for Andreas. I
eftermiddag var Karl, Holger og Otte en tur oppe.
Mandag, den 14. juni. Varme.
Arb: harvet grøftefyld ud på nr. 101-103. Pløjet 101,102 og noget af 103. Radrenset nr. 27,26 og
noget af 25. I eftermiddag var Stine cyklende til Hjørring, hun modtog kr. 50,00 af sin løn og købte
lærred til en madras m.m. for kr. 8,90. Telefon: Ottenius Sørensen, do.do. Fuldmægtig Kaj
Jørgensen. Andreas Degnbøl.
Tirsdag, den 15. juni. Varme.
Arb: Pløjet nr. 103. Hovedagre 101-103. Harvet på langs, i krog og på langs nr. 101-103. Kalket i
drengenes stue på østre side af gangen. Spækket ud på nordre side af rolingen. Radrenset nr. 25 og
24. Begyndt at vaske klæder. Ingeborg syede en madras til drengenes seng. Petrea var her og fik
nogle æg byttet. Hun fik et sæt ernæringskort til sønnen, Peter. Det årlige sommermøde i Slotved
Skov holdtes i dag, der var ingen derhenne herfra. Telefon: pastor Thaarup (Hjørring Byråd vil ikke

underskrive kautionserklæringen vedrørende Han Chr. Hansens åndssvage dreng, jeg lovede at gøre
det).
Onsdag, den 16. juni. Varme.
Arb: Tromlet nr. 101-103. Harvet i krog, baglæns, kartoflerne på nr. 77. Til mølle med 3½ skæpper
hvede til mel. I eftermiddag såede jeg og Vilhelm 2 td. Norges salpeter på nr. 69-76, 107-112 og på
søndre del af nr. 79-80. Muldet kartoflerne i haven. Spækket ud på søndre side af rolingen. Vasket
klæder. Holger hos høkeren. Købt fisk for kr. 4,00 af en mand fra Hirtshals. Modtog brev fra
Importøren. Telefon: Kristen Jespersen, Mygdal.
Torsdag, den 17. juni. Varme.
Arb: I formiddags var Vilhelm og Karl oppe at stikke tidsler på nr. 76 og 75. I eftermiddag var de
cyklende ud i mosen at røgnle tørvene. Jeg kalkede loftet i dagligstuen, og kalket i de 2 østre stuer i
rolingen, spækket resten af rolingen ud udenom. Begyndt at kalke nordre side af rolingen. I
eftermiddag var jeg oppe i forsamlingshuset til generalforsamling i mejeriet, der blev ingen
generalforsamling, da der var mødt for få folk. Jeg og Kristiansen var henne hos Theodor Jakobsen,
jeg betalte dem for udgifter ved folketingsvalget kr. 20,00 og købte et par cigarer kr. 0,50. Jeg blev
tilsagt at hente et læs tørv til mejeriet på mandag eller tirsdag, jeg skal hente 6500 eller 500 pr. ko.
Kren August var her med fisk, vi købte ingen. Niels Pedersen, Kabbeltved, var her i aften med
kommuneskatter. I går var skorstensfejeren, Peter Jørgensen, her at feje skorstenene, det kostede kr.
1,15. Niels Jakobsen fortalte, at Niels Bæk har fået en ny fjedervogn af Ejnar. Han var kørende til
Hjørring med den første gang i lørdags, da han kørte hjem med den, sprang den bageste aksel midt
over, og malingen på vognen blev slemt skamferet. Akslen havde været for dårligt sammensvejset.
Sat 3 lam i tøjr.
Fredag, den 18. juni. Varme.
Arb: Vilhelm kørte mælk. I eftermiddag begyndte han og Karl at tynde kålrabi ud på nr. 27. Jeg
kalkede i sovekammeret, mælkestuen og pigekammeret. Kalket nordre side og noget af østre ende
af rolingen. Skåret hakkelse. Holger var i skole i dag Modtog blanketter fra præsten til
menighedsrådsvalg. Chr. Andersen fra Skærping og Søren Larsen datter, Lavra, blev viet i Mygdal
Kirke i dag. Gårdejer Johannes Lykkegaard Nielsen, Brettet i Mosbjerg, søn af gårdejer Niels
Nielsen, Hejselbæk i Bindslev til frk. Emma Margrethe Jakobsen, datter af gårdejer Peder Jakobsen,
Tingmarken i S. Bindslev. Pastor C.F. Hansen, Hjørring, er kaldet til sognepræst for Assens på Fyn.
Lørdag, den 19. juni.
Jeg kørte til Hjørring med den røde for jumben. Jeg indleverede en sæk uld til farver Thomsen til
kartning og spind i nr. 2 til trend. Jeg havde 2 skæpper kartofler med til Maria og leverede Hjørring
Amtstidende årgang 1879 til Frederik, og fik ham til at låne mig årgang 1881, den fik jeg ikke med
hjem, da jeg kom for sent for at hente den. De var i seng. Spændte fra hos Kraglund. Jeg leverede
mine renter til Kraglund kr. 100,50. Jeg gik ned på Amtstuen og betalte kgl. Skat kr. 191,35, derfra
gik jeg op på Missionshotellet for at levere et par bøger til Læseforeningen. N.P. Petersen var flyttet
for et par dage siden derfra og hen på Bagterpvej ved siden af tømmerhandler Sckibsby i den
lejlighed, som borgmester Andreasen hidtil har beboet. Petersen var med skolebørnene på udflugt til
Lønstrup. Jeg indleverede noget seletøj til sadelmager Jens Hansen, Skagensvej. Købt en rulle skrå
kr. 0,25. Kl. 11,29 tog jeg med toget til Brønderslev efter at have løst returbillet kr. 1,80. Laurids
Grimmeshav var med samme tog; han ville ud til sin hjemegn i Himmerland og mente først komme
hjem på onsdag. Da jeg kom af toget, kom jeg ifølge med en mand, der viste mig hen til De blinde
Børstenbinderes bopæl. Da jeg kom derhen traf jeg straks Aage Jensen, vi kom ind i dagligstuen og

talte noget om hans stilling. En ældre svend med et stort skæg deltog i samtalen. Børstenbinderiet er
et andelsselskab, og der arbejder 14 blinde der. En kone, Fru Jensen, forestår den
forretningsmæssige del af bedriften. De er Syvende Dags Adventister og holder lørdagen hellig og
arbejder så om søndagen. Fru Jensen gav mig middagsmad, rabarbergrød, spejlæg og frikadeller. De
skulle til et friluftsmøde i byen. Jeg var med ude i deres butik og værksted og købt et dusin koste for
kr. 22,66, som de lovede at sende mig. Aage Jensen sagde, at det almindelig var, at en svend, der er
blind, får kr. 60 månedlig af kommunen, når han mener at kunne hjælpe sig med kr. 40,00, så er
dette begrundet i, at han kan se en lille smule og mener at kunne tjene noget mere end en helt blind.
Da jeg havde budt de blinde farvel, gik jeg ind ad Algade og Østergade ud forbi ølbryggeriet, hen
ad Gl. Burholt og ud til Ø. Brønderslev. Jeg traf Martin Jørgensen, der sad på en bænk uden for sit
hus og solede sig. Han fortalte, at Frederik Krag ligger stille i sengen og er ikke bedre. Præsten
havde været der en dag og sendt pigen ind for at spørge, om han ønskede at tale med han. Frederik
svarede, at det fik han nok ikke megen fornøjelse af, og så gik præsten igen. Kort efter november
havde Frederik en ko, der var syg. Karlen gik ind og ville med tale med Frederik derom, og sagde,
at de måtte vist have dyrlægen hentet. Frederik befalede kort: ”Luk døren”! og så gik karlen og lod
dyrlægen hente. Da jeg kom hen i Frederiks gård, traf jeg husholdersken, der gik barbenet i
bryggerset og stellede. De andre folk var i færd med at køre baarhø. Hun viste mig ind til Frederik,
han lå i sengen og var ikke meget oplagt til at samtale. Dog syntes jeg, at han var mere for at tale,
end da jeg i november besøgte ham. Niels Hjort fra Bindslev havde besøgt ham i dag. Pigen sagde,
at han havde været inde ved Isak Svendsen og var kommet i aftes pr. motorcykel. Jeg sad hos
Frederik det meste af en times tid, og drak kaffe før jeg gik. Han er kommet til at se gammel og
affældig ud. Da jeg gik, var jeg inde og hilse på Anders Peter Olesen. Han sad i sin stue med et
fluenet for ansigtet. Han er svagelig og besøger kun sjældent Fr. Krog. Han blev glad ved at se mig,
men da jeg havde travlt, tog jeg straks afsked med ham og gav mig på vej til V. Brønderslev. Da jeg
kom dertil og kom ind til toget, satte det sig i gang. Jeg kom 1 minut for sent. Det var en stor
skuffelse for mig. Næste tog gik ikke før om 6 timer. Jeg gik over til cykelhandler Brandstrup og
spurgte, om ikke der gik en bil til Hjørring, men det vidste han ikke noget om. Han rådede mig til at
gå over på stationen og få min returbillet godtgjort. Det gjorde jeg så og modtog kr. 0,90 for den.
Jeg gik så over på Højskolehjemmet og drak et glas sodavand, kr. 0,30, og så besluttede jeg, at
spadsere til Hjørring. Jeg gik ind ad Bredgade og blev ved til jeg kom til Aalborg-Hjørring
Landevejen, og så spadserede jeg ad den ad Hjørring til. Da jeg kom til Brønderslev kirke, kom der
en mand fra Serritslev kørende i en gig, jeg forlangte at køre med, men det nægtede han mig. En
mand, der stod og arbejdede ved et nyt kirkedige ved Brønderslev kirke råbte til mig, at jeg skulle
ikke spilde mit vejr på ham, thi jeg fik ikke kørende med ham alligevel. Ved Brønderslev kirke
foretages en stor udvidelse af kirkegården, ved vejsiden er der et hegn af jernfletværk, og ved de
andre sider bliver der opført et smukt kampestensdige. Da jeg kom til Serritslev Kirke, var jeg inde
på kirkegården og så også ind i kirken. Den så noget mørk ud. Der er en smuk prædikestol og
altertavle derinde. Træværket et blåmalet. På pulpituret er opstillet et orgel. I Vrejlev Kro var jeg
inde og drak et glas sodavand, kr. 0,30. Der stad Bro Marens søn, der tjener i Ø. Hjermitslev og
drak et glas øl, han ville hjem til Mygdal. Jeg gik hele vejen fra Brønderslev til Hjørring med
undtagelse af et par km. i nærheden af Hjørring, hvor jeg fik agende med en mand med et par hvide
heste. Da jeg kom til byen, gik jeg ind til Martin Bidstrup og drak et glas dobbeltøl, kr. 0,50. Jeg gik
ud på Bagterpvej til lærer Petersen og fik 3 bøger fra Lånebogssamlingen. Der drak jeg kaffe. Lærer
Petersen har betalt kr. 200,00 for at komme ind i den lejlighed, han nu bebor. Han klager over de
store skatter, de er bebyrdet med i Hjørring, han giver kr. 770,00 i kommuneskat. Hos Kraglund
købte jeg 2 pund kaffe kr. 1,40. Niels havde fået nye forsko lagt under den røde kr. 4,30.
Drikkepenge kr. 1,05. Jeg kom hjem kl. 1,30 i nat. Anders Kabbeltved og Kristen Jespersen var her
og betalte kommuneskat. Anders havde stemmesedler til menighedsrådsvalget med.

Søndag, den 20. juni. Smukt. Lidt regn i formiddags.
Sidste gudstjeneste i Mygdal. Jeg var i kirke. Før jeg gik ind i kirken sagde præsten til mig, at han
havde lyst til at holde et møde i missionshuset om det grundtvigske livssyn og ville have mig til at
meddele det til mine venner blandt Indre Mission. Jeg var noget betænkelig derved, ville han have
holdt et foredrag om Brorson, ville det have vundet mere genklang i den forsamling, som kommer
der. Præsten mente, at det var et fejl syn på sagen. Vi burde se at komme til at forstå hinanden.
Dette var jeg enig med ham i, men jeg mente ikke, at jeg var den rette til at lægge den sag for, der
var andre, der kunne gøre det med meget bedre virkning. Efter tjenesten spurgte præsten mig, om
hvem han skulle tale med om sagen, om han skulle tale med min broder. Jeg spurgte, om han aldrig
talte med Peter Nørskov, det sagde han jo til, han ville gerne tale med Peter, skønt han ikke var enig
med ham. Jeg rådede ham til at tale med ham om sagen. Dette ville han gøre, sagde han så. Marinus
Vestergaard manglede en valgblanket til menighedsrådet, han fik en af lærer Jensen. I formiddags
var Mads Kristian Pedersen her og betalte mig kr. 62,00. Han havde solgt huden, der vejede 19
pund for kr. 16,63 og solgt kød for kr. 63,00. Han havde kr. 18,00 til gode, som han lovede at betale
senere, han ville intet have for at slagte tyren. Han lovede at skille mig ved en syg kvie i denne uge.
Mandag, den 21. juni. Varme. Regn i aften.
I formiddag kørte Vilhelm ud i Vaagholt Mose og hentede 2500 tørv til mejeriet, der blev kørt
70.000 tørv til mejeriet. I dag skal der køres 100.000. I dag og i morgen. Tyndet kålrabi ud på nr.
24. Malet grut. Hentet mel fra mølle. Jeg var den vej ad Høkeren med æg, betalt kr. 1,00 for en
kardus skrå. Jeg talte med Frk. Nielsen om Otto, hun vidste ikke om han kunne holde ud til at
deltage i gymnastikken. Først på eftermiddagen var jeg oppe i Stenshede med kommunepenge. Jeg
betalte kr. 109,98 + 6,56. Laurids Vadets kone var der også med penge. Ottenius fortalte, at den 4.
parcel af præstegårdens jord ikke blev solgt i år. Kommissionen mente ikke, at en familie kunne
ernære sig derpå. Kristen Steens enke har nok måttet tage sin gård igen, da de nye ejere ikke kan
klare det med pengene. Niels Jakobsen og Steffensen betalte kommunepenge. Jens Isak Sørensen
(Kristian Nakkebjergs søn) var her efter en giftermålsattest, han skal giftes med Anders Molsens
datter, Anna, og overtage hendes hjem. Anders Molsen flytter til Allingdam. Henrik Andersen
(sadelmager Anders’ søn) var her sidste på dagen, han kom fra Amerika sidste torsdag med sin
familie, kone og 3 børn, de vil foreløbig bo hos Murer Peter. Henrik har solgt sit hus i Amerika til
Peter Skærpings søn, Søren. Han har bygget 4 huse i Amerika og solgt dem. Det er 8½ år siden har
rejste til Amerika. Modtog brev fra Julius. Telefon: Jens Kristiansen. Kr. Kristiansen. Andreas
Degnbøl.
Tirsdag, den 22. juni. Regn sidste nat. Tørt vejr i dag.
I formiddags kl. 9 var der dyrskue i Mygdal oppe ved Brugsforeningen. Vilhelm var deroppe.
Martin Thøgersen og Niels Grøntved betalte kommunepenge. Stine var cyklende til Hjørring i
eftermiddag. Niels Grøntved tog den blissede kvie med sig hjem og lovede at slå den ned, hun har
gået og blevet dårligere, så jeg er ked af at beholde hende længere. Niels siger, at Krista er noget
slem til nattesjov. Villy var her i aften. Telefon: Martinus Krøgholt. Ottenius Sørensen. Afsendt
brev til lærer N. P. Petersen, Hjørring (1 sukker- og 2 flormeliskort).
Onsdag, den 23. juni. Smukt. Nogle regnbyger.
Jeg var ude i vejsyn hele dagen. Kr. Kristiansen kørte. Vi holdt middag her og spiste mellemmad
hos Peter Nielsen, og var til sidst hos Kristen Møller i Højtved. Den sorte ko, 6 s. p. vestre side født
en sort tyrekalv. Niels Grøntved slagtede den blissede kvie i dag, hun var nok fuld af tuberkler.

Niels Grøntved fik 1 tønde kartofler af mig. Telefon: Martinus Krøgholt. Do. Kr. Kristiansen. St.
Hans aften. Der sås enkelte festblus hist og her.
Torsdag, den 24. juni. Blæst.
Da vi kørte i mosen, var jeg den vej ad Krøgskrædderen og hørte efter mine benklæder, de var ikke
færdige. På hjemvejen talte jeg med Karen Post, der lovede at væve for Ingeborg. Hestemarked i
Hjørring. Modtog brev fra Julius og Peter.
Fredag, den 25. juni. Tørt vejr.
Martin Pedersen var her med mejeripenge kr. 328,93. Betalt posten for fragtporto kr. 1,37. Modtog
brev fra Villads Klodske (stemmeblanketter). Indre Missions-udvalg (opfordring til at stemme på
sekretær Krohn). Telefon: Brønderslev Børstenbinderi. Søren Nørmark. Lærer Jensen. Ottenius
Sørensen. Mejeribestyrer Storgaard (jeg meddelte ham, at vi nok for eftertiden kunne nøjes med 100
pund skummet mælk daglig i stedet for 150 pund, som vi får.
Lørdag, den 26. juni. Tørt vejr. Lidt læst.
Sendt Brønderslev Børstenbinderi pr. postanvisning kr. 22,66 + porto kr. 0,15. Betalt til Importøren
kr. 29,85. Fragt af en vadsæk til Julius kr. 0,80. Afsendt brev og vadsæk til Julius. Modtog brevkort
fra Telefonselskabet. Karl hentede en pakke fra Importøren i Brugsen. Jakob Skajbjeg i
Fattiggården er død. Telefon Hedevig Thomsen. Søren Nørmark.
Søndag, den 27. juni. Varme.
Første gudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Vilhelm var i kirke. Jeg og Ingeborg gik til
alters. Orglet ville ikke fungere i dag. I eftermiddag var Karl oppe i Bjergby Præstegård. Pastor
Thaarup havde indkaldt sine konfirmander til et møde i sin have. Andreas var hernede i
eftermiddag, han tilbagebetalte kr. 30,00, som jeg havde udlagt for ham til Thomas Mikkelsen. I
eftermiddag kørte jeg og Ingeborg op til missionshuset. Der var mødt 6 mænd og 8 kvinder. Kristen
Lyngsig læste en prædiken, og Laurids Grimmeshav sluttede. Jeg sagde, at pastor Thaarup havde
lyst til at holde et møde i missionshuset for at tale om det grundtvigske livssyn, det tror jeg ikke
faldt i god jord.
Mandag, den 28. juni.
Modtog brev fra Karl Jensen, Degnbøl Mølle og Jysk Telefonselskab. Telefon: Smed Ejnar
Pedersen.
Tirsdag, den 29. juni. Lummert. Varme.
Vilhelm var cyklende op til Ejnar Pedersen efter en bolt til slåmaskinen. I middags var Kristen
Møller fra Højtved her. Han købte håndkoen af mig for kr. 0,65 pr. pund. Karl trak hen til Sindal
med den i eftermiddag, han trak noget over kl. 3,30 og var i Sindal kl. 6. Den vejede 412 kg. á 1,30
= kr.- 535,60. Spille Niels’ børn, Steffensens søn og Martin Andersen, Kabbeltved var her med
menighedsrådsblanketter. Martin var kommet i fortællehjørnet og fortalte op om sine kreaturhandler
bl.a. med Petersen, Kristianshede. Nissens husholderske var her to gange (det var trangsattest, det
drejede sig om. Gamle læge Eliasen, Hjørring, er død. Modtog brev fra lærer Jensen, smed Søren
Pedersen, Jens Trumpgaard, Marie Degnbøl og Kornbeck, Lilholt (stemmeblanketter). Telefon:
Steffensen, Kabbeltved (Jysk Andels Foderstofforening holder møde i Esbjerg, hvortil vi er indbudt.

Onsdag, den 30. juni. Regn i formiddags, smukt i eftermiddag.
I dag var skolebørnene i Tolne skov. Holger kom med Niels Jakobsen, han kørte lidt før kl. 12,00.
Regnen havde sinket ham. Niels Jakobsen, Niels Pedersen, Kabbeltved og Kr. Mortensen var her
med stemmeblanketter. Inspektør Jensen, Odden, var her i morgen og fik 8 ernæringskort til
herskabet på Odden, som er kommet dertil fra Norge og vil feriere på Odden til hen i august. Han
havde deres pas med. Der er 5 voksne og 4 børn. Posten modtog fragtporto kr. 0,25. Modtog brev
fra Kristian og Jysk Andels Gødningsforretning. Telefon: Lærer Jensen. Vendsyssel Tidende
(indrykket en bekendtgørelse). Martin A. Kristiansen (bestilt valglister). Fru Grønbæk
(Stemmeblanketter). Byrådssekretæren. Søren Nørmark. Niels Grøntved var her i aften, betalt kr.
18,00 for huden.
Torsdag den 1. juli. Smukt. Lidt regn.
I dag afholdtes det årlige ungdomsmøde i Tolne. Vilhelm og Karl cyklede derned. Vilhelm modtog
kr. 5,00 og Karl kr. 2,00. Købt 2 torsk af Glar Frederik for kr. 2,70. I eftermiddag var jeg til
sognerådsmøde kl. 3. Kr. Kristiansen kørte. Vi kørte fra Fattiggården kl. 8,00 og ned til Mygdal
Forsamlingshus, hvor der var politisk møde, som begyndte kl. 6. Den store sal var omtrent fyldt, da
vi kom. Søren Vanggaard talte, da vi kom. Hejlesen havde talt først, derefter talte skorstensfejer
Busk som stedfortræder for Chr. Pedersen Burholt, denne holdt møde i Ø. Brønderslev i aften. Busk
er en godt begavet taler, derefter talte en socialist, typograf Bjørn, da han var færdig havde Kr.
Kristiansen ordet under forsamlingens stormende munterhed, det var særlig ”ham Bjørn”, han havde
et godt øje til. Derefter havde lærer Jensen ordet for at afklæde de radikale, han mindede om deres
virksomhed i Færøsagen osv. Endvidere havde Hans Nielsen Bakkegaard og lærer Rasmussen fra
Bjergby ordet. Jeg kom først hjem kl. 12. Telefon: Kr. Kristiansen. Ottenius Sørensen.
Fredag, den 2. juli. Smukt.
Sine Baand var her i formiddags. Niels Godsks kone var her med et par obligationer, hvoraf den ene
skal tinglyses, hun vidste ikke, hvordan de skulle bære sig ad dermed. Jeg henviste dem til
fuldmægtig Møller. Høker Jens Kristiansens datter var her med en resolution fra Niels Bidstrups
husholderske. I aften modtog vi en dreng fra børnehjemmet ”Godthåb”. Karl hentede ham henne til
Niels Grøntveds. Niels havde hentet en flok i Sindal. Modtog brev fra Peter, det går godt med hans
eksamen. Brev fra Indre Missions udvalg.
Lørdag, den 3. juli. Regn i formiddags.
I eftermiddag rejste Stine ned til sin søster i Tversted og bliver borte til i morgen aften, hun ville til
Skagen i morgen. Grønbechs pige var her med en stemmeseddel. Afsendt brev og
Landbohøjskolens program samt kr. 20,00 til Peter. Telefon: Andreas Degnbøl. Bjergby Central
(bedt dem skaffe Fattiggården 600 samtaler inden for 10 km for kr. 7,50). Borgmesterkontoret (Jeg
skal møde på Rådhuset i morgen kl. 1,30 for at modtage valgrekvisitter).
Søndag, den 4. juli. Smukt vejr.
Vilhelm var nede i Uggerby i eftermiddag. Stine var i Skagen, 2 af Peder Brogaards drenge var her i
eftermiddag. Telefon: Laurids Dalsgaard. Søren Nørmark.
Mandag, den 5. juli. Stærk regn først på dagen. Tørvejr i eftermiddag, og i aften lynede og tordnede
det, og regnen styrtede ned.
Jeg kørte til Hjørring med den røde for jumben. Jeg havde en sæk uld med til farver Thomsen og en
kalv (af den hvide ko) som jeg leverede på Andelsslagteriet, den vejede 30 kg. Hos tømmerhandler
A. G. Petersen købte jeg 24 stk. lægter 5½ alen lange á kr. 0,13 pr. alen samt en pakke 3 tm. søm for

kr. 3,60 = kr. 20,76. Jeg så på nogle gulvfliser, både belgiske og tyske til en pris af henholdsvis kr.
0,50 og kr. 1,25 pr. stk. Hos Peter Nielsen købte jeg 12,6 pund ost kr. kr. 10,71. Købt varer hos
Kragelund for kr. 5,98. Modtog Vilhelms ur hos urmager Madsen kr. 3,50. Hos Museums Frederik
modtog jeg Hjørring Amtstidende for 1881. Jeg var nede hos karetmager Pedersen, Østergade, og
talt med ham om at sætte en kapsel på jumben. Jeg bestilte 5 sække 18% superfosfor hos L
Kraglund til en pris á kr. 27,50 pr. sæk. Jeg var inde på Vendsyssel Tidendes kontor med en
bekendtgørelse. På Rådhuset kl. 1½ til valgbestyrelsesmøde. Betalt drikkepenge kr.1,00. Jeg talte
med lærer Løth om, hvordan vi skulle optræde ved valgmandsvalgene, han er formand for det
udvalg, der ordner disse ting. Talt med Line Fynbo, jeg mødte Marie nede på Østergade, hun ville
ned til bankbud Olesens til fest i anledning af, at hans datter i dag holder bryllup med en missionær.
Peter Hansen fik kørende med mig fra Hjørring. Martin Boesens kone og barn og Jens Kristiansens
kone og barn fik også kørende med mig et stykke. Jeg kørte den vej ad Degnbøl Mølle efter vort
hvedemel. Afsendt brev til Tine. Modtog brev fra Sofie Jensen, København, hun mente hendes
dreng, Johannes, var her. Han er nok i Degnbøl. Telefon: Brugsforeningen. N.C. Jensen, Retholt.
Høker Jens Kristiansen.
Tirsdag, den 6. juli. Smukt.
Folketingsvalg. Jeg var oppe i forsamlingshuset hele dagen. Kristen Møller betalte mig kr. 535,00
for koen. I eftermiddag kl. 3,00 var der kvindemøde her, der var mødt en halv snes kvinder.
Onsdag, den 7. juli. Smukt.
Vilhelm begyndte at sanke hø på nr. 61-64 med den brune 5 års, men da hun ikke er vant til at gå
for hesteriven, bliv hun noget altereret og slog ud og traf Vilhelms ene fod, der blev slået hul på den
et par steder, og han måtte til sengs. Jeg, Ingeborg og Otto kørte til Hjørring med den røde for
jumben Jeg var den vej ad Søren Nørmark efter hans valgrekvisitter. Da vi kom i Præstegårds
Bakke holdt en vogn der og havde væltet ved at et hjul var løbet ud. Kristen Vejen var med den, han
leverede mig sine valgpakker og kom senere med en vogn fra Myrbakken til Hjørring. Da vi kom
op til byen, sprang en gris af en vogn tæt foran os. Jeg spændte fra hos L. Kraglund og gik derefter
hen på Rådhuset og deltog i aflevering af valgpapirerne. Jeg var nede på Vendsyssel Tidendes
kontor efter avisen med valgresultatet. Hos Martin A. Kristiansen. Kl.1 var jeg henne på Hotel du
Nord og deltog i spisningen. Jeg var nede hos Maria og drak chokolade. Hos Jens Hansen fik jeg
den rødes seletøj repareret kr. 2,00. Købt varer hos Kragelund kr. 5,60. Drikkepenge kr. 1,00. Vi var
henne hos tømmerhandler A.G. Petersen og så på gulvfliser. Den hvide ko, næst søndre på østre
side, til tyr i Hoven.
Torsdag den 8. juli. Smukt vejr.
Jeg var i Fattiggården og skrev landstingsvalglister. Papirhandler Arne Haldur Ring, Aalborg, døde
den 3. juli, han var broder til enkefru Rodskov, og var for nogle år siden forvalter og fodermester på
Odden. Modtog brev fra Julius.
Fredag, den 9. juli. Smukt først på dagen, hen på eftermiddagen faldt der en meget stærk regn.
Købt 15 makrel for kr. 1,50. Genforeningsdagen i dag. Flag var oppe i dag allevegne, der er blevet
så mange flag her omkring, ikke mindre end 5 nye i Grøntved og Kabbeltved i den sidste tid,
nemlig: Niels Jakobsen, Martin Thøgersen, Andreas Andersen, Th. Steffensen og Martin Andersen.
Gudstjeneste i Mygdal Kirke kl. 5,30 ved pastor Thaarup. Ingeborg og Stine var deroppe, der var
mange folk i kirke, og kirken var smukt pyntet. Kl. 7 var der møde i forsamlingshuset ved pastor
Thaarup.

Lørdag, den 10. juli. Stærk regn i formiddag. Smukt hen på eftermiddagen.
Hen på eftermiddagen kom Peter cyklende hjem, han var kommet med dampskibet til Aalborg i
morges. Hans kuffert fik han med lærer Jensen, der var kørende til Hjørring. Karl hentede den i
aften. Kristian Ledet var kørende her med makrel. Modtog mejeripenge kr. 248,90. Modtog kort fra
Løkken og Peter. Telefon: Pastor Thaarup (talte med ham om at få Hans Peter Hansens familie til
Fattiggården). Brugsforeningen. Peter. Degnbøl. Peter havde været oppe på Landbohøjskolen for at
blive indmeldt, men da dette var for sent, havde en kontorchef sagt, at han mente ikke, det kunne
nytte noget at tænke derpå, dem som ville ind der til september, skulle melde sig inden 20. april.
Han havde så fået en anbefaling fra sin historielærer Knud Bokkenheuser og var gået op til
professor Ellinger med den, og han havde givet ham noget håb, om at komme ind på
Landbohøjskolen til september.
Anbefalingen var så lydende:
Den 8. juli 1920.
Peter Grøntved har i det sidste halvandet år forbedret sig til almindelig forberedelseseksamen ved
Universitetet på ”De Bokkenheuserske Kursus”. Skønt han mødte med samme forkundskaber som
de øvrige elever, lykkedes det ham ved stor flid og energi og støttet af sine gode og naturlige anlæg
at tage eksamen – endda med 106 2/3 points uden fransk – på den halve tid af, hvad der ellers
anvendes dertil. Da Peter Grøntved har i sinde at studere landvæsen ved Landbohøjskolen, tillader
jeg mig på det allervarmeste at anbefale hans ansøgning om snarest muligt at blive optaget som elev
ved højskolen, for at han, der er lidt ældre end sine kammerater, kan nyde godt af den flid, der så
hurtig har ført ham til et så smukt resultat. Jeg kan sige, at jeg til støtte for denne anbefaling har
samtlige hans læreres enstemmige samtykke; thi det er meget sjældent at træffe en på én gang så
flittig og dygtig og elskværdig og sympatisk elev. Hans forhold har her på kursus i alle henseender
været eksemplariske, og det er med vemod, at vi nu tager afsked med ham. For bestyrelsen af De
Bokkenheuserske Kursus. Knud Brokkenhuse, forfatter, kursusbestyrer.
Peter karakterer.
Geografi
Naturhistorie
Historie
Tysk
Engelsk
Dansk
Fysik
Matematik
Geometri
Regning
Orden
I alt

ugug
ugg+
mgmg- /mg+
ugugug
ug
mg-

7 2/3 points
8
7 2/3
5 2/3
12 2/3
27 1/3
7 2/3
7 2/3
8
8
3 1/3
106 2/3

Højeste points er 120 og til udmærkelse kræves 111.
Fra førnævnte kursus var 7 til eksamen, hvoraf 2 dumpede. Peter fik det højeste antal af de andre, så
resultatet er meget pænt.
Lars Peter Meldgaard har sendt Peter følgende til brug ved hans ansøgning om at komme på
Landbohøjskolen:
”Jeg bevidner herved, at Peter Grøntved har tjent mig i tiden fra 1. novb. 1917 til 1. novb. 1918 og
han har med sjælden flid og troskab dét til vores fulde tilfredshed og tænker jeg, at han med samme

energi kaster sig over den gerning, som han nu er i gang med, og da arbejdet for ham er som en leg,
håber jeg også og tror, at han vil vinde frem. Gaarden. Lars Kr. L.
Meldgaard, Paarup, Kibæk St.”

Søndag, den 11. juli. Smukt. Lidt regn.
Første gudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. I eftermiddag var der møde i Martellus Nielsens
buske i Uslev. Peter kørte derop med Ingeborg, Otto og Johanne. Karl cyklede derop. Pastor
Schiøtt, Sindal og Ole Jensen fra Bindslev talte. Ole Frederiksens pige og en karl fra Sindal var her.
Drikkepenge kr. 0,50.
Mandag, den 12. juli. Varme.
Afsendt brev til Kristian og Julius. Telefon: Martin A. Kristiansen. Kr. Kristiansen.
Tirsdag, den 13. juli. Stærk regn med torden og lyn midt på dagen.
I eftermiddag var jeg inde og foretog areal- og kreaturtælling. Peter sendte en ansøgning til
professor Ellinger om at blive optaget på Landbohøjskolen. Telefon: Martin Pedersen, Kabbeltved.
Martha Degnbøl. I aften var Niels Grøntved her, han købte de 2 årstyre af mig til kr. 0,65 pr. pund.
Han skal have dem i morgen. Endvidere købte han 50 pund skummet mælk daglig af mig indtil
videre.
Onsdag, den 14. juli. Blæst i eftermiddag.
Mælkevognen havde Martin Thøgersens muldplov med fra Martin Pedersens i Kabbeltved. I
morges var Niels Grøntved og Voss her efter de 2 tyre, som Voss trak til Hjørring med. I morges
var Frederik Bertelsen og hans søn kørende her med makrel, købt for kr. 2,00 af dem. Telefon:
Mejeribestyrer Storgaard (jeg bad ham lade Niels Grøntved får 50 pund skummet mælk af det, som
jeg kunne tilkomme. Han sagde, at vi gav kr. 0,04 for 1 pund skummet mælk, men så fik vi kr. 0,02
tilbage på den søde mælk). Købmand Vilhelm Jensen, Bindslev (han bad mig sørge for, at få afsat
50 lodsedler til en basar, som afholdes i Bindslev den 29. juli til fordel for et hjem for K.F.U.M. Jeg
lovede at prøve det). Jeg kørte til mølle med godt 2 skp. hvede til mel, og så havde jeg godt 2 skp.
med til Andreas, som jeg skylder ham fra sidste efterår. Jeg havde plagens seletøj med op til
Andreas, som han lovede at sy noget på.
Torsdag, den 15. juli. Blæst. Regn om aftenen,
Holger var oppe ved Høkeren med æg, han var oppe i Degnbøl med nøglen til jumben og hentede et
seletøj, som Andreas havde repareret for mig. Voss hentede to skæppe kartofler her i morges. Lærer
Jensen var her i morges med forsømmelseslister. Modtog kvittering på kalven, jeg leverede på
Andelsslagteriet, kr. 24,00. Jeg modtog brev fra Vilhelm Jensen, Nørre Bindslev med indlagt 50
lodsedler. Der var 5 slags med 10 i hver. A kr. 1,00. 1 habit (værdi kr. 150,00, leveres efter mål).
B. kr. 1.00 (En rejse til Sønderjylland med ophold i 8 dage). C. kr. 0,50 (1 skrivebord med 5
skuffer, 1 gulvtæppe, linoleum). D kr. 0,50 (1 kurvestol, 1 kaffestel, komplet). E. kr. 0,25 (2 par
duer, 1 par kaniner, 5 kg. margarine, 1 gulvtæppe (strå). Lodtrækningen finder sted ved KFUM’s
basar i Bindslev torsdag, den 22. juli. Resultatet bekendtgøres i ”Kristeligt Dagblad” og de lokale
blade mandag, den 26. juli. Lodsedlernes værdi kr. 32,50.
Fredag, den 16. juli. Smukt vejr.
Niels Grøntved var her i aften og betalte de 2 tyre med kr. 581,00. De vejede 230 og 217 kg. Han
modtog 2 lodsedler, kr. 1,50. Han sagde, at det er meningen at flytte Tronsmark Friskole ned til N.

Bindslev og oprette en KFUM’s hjem af denne. Lærer Tophøj har budt kr. 6000,00 for den.
Telefon: Kr. Kristiansen. Brugsforeningen. Aage Jensen, Brønderslev. Ottenius Sørensen. Sagfører
Ejvind Schmidt (jeg bad ham skaffe mig at vide, hvor gammel Peter Overgaard var, da han har
forlangt en giftermålsattest til ham). Peter modtog sit eksamensbevis fra Gimlinge i dag. Resultatet
findes opført på side 171.
Lørdag, den 17. juli. Tørt vejr. Lidt blæst sidst på dagen.
Telefon: Kr. Kristiansen. Andreas Degnbøl.
Søndag, den 18. juli. Lidt blæst.
Niels Grøntved var herhenne og telefonerede med Hans Nielsen angående kautionen for Niels
Godsk. Niels lånte, dengang han købte ejendommen i Tversted, et større beløb. Niels kunne ikke
huske, om det var kr. 17000,00, som har svarer 7% i rente af. Hans kautionister var Kristen Godsk,
Kristian Jensen, Hans Nielsen, Skarndal, Thomas Vandkær og Niels Grøntved. Nu da Thomas
Vandkær er død, har Andelsbanken meddelt de øvrige kautionister, at kapitalen er opsagt,
medmindre der skaffes en anden kautionist i stedet for Thomas Vandkær. Ved auktionen var
Thomas Vandkærs gård i Sønderskov bød Lars Borrisholt kr. 77000,00. Thomas’ broder, Kristian,
bød kr. 76000,00. Mads Møller Madsen, Elgaard, er også liebhaver til gården og vil derfor sælge
Elgaard, han forlangte kr. 45000,00 for den. Sidste gudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Fra
i morgen og til den 30. juli er pastor Thaarup bortrejst. Han rejser ned til Kjul i Asdal med sin
familie og vil bo hos strandfoged Niels Nielsen.
Den brune ko 3. s. p. ø. side til aktietyren i dag.
Margrethe Degnbøl er hjemme i disse dage og rejser ud til Lolland igen i morgen. Peter og Vilhelm
var i missionshuset i aften, og var den vej ad Degnbøl, da de rejste hjem. Karl var nede til
Steffensens. Stine var i byen i eftermiddag. Telefon: Ottenius Sørensen, Laurids Dalsgaard, Andreas
Degnbøl. Jeg har afhændet 20 lodsedler til basaren i Bindslev. Jeg har selv 2, kr. 2,00. Ingeborg 4,
kr. 2,00, Stine 4, kr. 2,00, Niels Grøntved 2, kr. 1,50. Vilhelm 3, kr. 1,50. Peter 1, kr. 1,00, Holger
2, kr. 0,75 og Karl 2, kr. 0,50. I alt 20, kr. 11,25.
Mandag, den 19. juli. Blæst. Tørt vejr.
Peter var oppe i Degnbøl at hjælpe med at køre hø i formiddags og klippe en tjørnehæk i
eftermiddags. Han hentede sit tøj i brugsen – kr. 0,65. Betalt Vilhelm Jensen kr. 10,25 for lodsedler,
deraf har jeg betalt kr. 4,75. Stine har jeg betalt kr. 2,00 for. Peter Jakobsen var her med
tællingsskemaer. Modtog brev fra Indre Missions Samfund i 3. kreds. Niels Grøntved købt
mediciner i Sindal for kr. 1,85. Han lånte en radrenser af mig. Telefon: Andreas Degnbøl. Peter
modtog i dag brev fra professor Ellinger, hvori meddeltes ham, at han kunne komme på
Landbohøjskolen til 1. september.
Tirsdag, den 20. juli. Lidt regn før middag, og i eftermiddag regnede det en del.
Modtog brev fra Johannes, han meldte sin ankomst i morgen. Telefon: Kristen Hansen, Bjergby.
Peder Jakobsen, Søndermarken. Chr. H. Nielsen, Hjørring. Søren Nørmark. Andreas Degnbøl.
Onsdag, den 21. juli. Tørt vejr.
I formiddags hentede Peter Johannes, Kathrine og deres 4 børn, Anna, Ester, Gunnar og Vilhelm
inde ved Sindal Station, de var kommet til Frederikshavn med Damperen i morges kl. 6½ og kom til
Sindal med toget kl.10,42. Johannes og pigerne gik op til Degnbøl hen på eftermiddagen, de ville
logere der. Jeg betalte Johannes kr. 400,00 for Peters ophold hos dem. Han har før fået kr. 500,00,
så det bliver kr. 900,00 for tiden fra 20. august 1919 til hen i juli i år. Jeg tog ingen betaling for de 2
oste jeg sendte ham, og så har han lånt Peter kr. 10,00, da han rejste hjem, som han slog en streg

over. Johannes forærede mig en bog: Håndbog i bibliotekskunskab. Udgiveren er Svend Dahl.
1912. Smukt og solidt indbunden. De havde været søsyge på turen over Kattegat. Hen på
eftermiddagen kom Marinus Skovsmose kørende med sin kone og sine 3 drenge og var her til aften.
Han kørte i en jumbe med gummiringe om hjulene. Edvard Knudsen, Ørnbøl, var her med nogle
penge, som Ingeborg skal sende til Indien. Kristian Frederiksen var her efter rejsepenge. Telefon:
Johannes Grøntved. Brugsforeningen. Skibsby Central. Andreas Degnbøl. Købmand S. Klock,
Strømgade, Hjørring, er død. Indre Missionær Lønstrup, Skagen, er død efter nogen tids sygdom.
Tirsdag, den 22. juli. Regn i eftermiddag.
I eftermiddag kom Andreas og Johannes herned. Mine kom også for at hilse på Johannes og hans
familie. I aften kørte Vilhelm, Kristian Degnbøl og Mine op vesten for Odden. Telefon: Steffensen,
Kabbeltved. Faber, Kristianshede (han havde en kvie her, den kom i morges og var her til i
eftermiddag. Så kom en hyrde efter den, han kunne ikke trække den. Der blev så telefoneret til
Kristianshede derom. Der kom så en karl, men kvien ville ikke lade sig trække, den var jo ikke
tøjrvant. Så gik karlen hjem og hentede en ko, som den kom ifølge med). O. Sørensen. Vendsyssel
tidende. Smed Lars (han lovede, at komme på mandag at tække). Jensen, Lundergaard, (han spurgte
om vi skulle bytte heste, jeg lovede at komme ned og se hans hoppe, den første gang, jeg kom til
Hjørring). Søren Nørmark. Kristian Kristiansen.
Fredag, den 23. juli. Regn hen på eftermiddag.
Kristian Degnbøl var her. Han kalkede kvisten, resten af søndre side og vestre ende af rolingen,
søndre side af laden og vestre side af stalden. Jeg spækkede ud på søndre side af laden, staldens
østre ende og en del af nordre side af laden. Johannes og begge døtre kom herned i dag. Peter kørte
dem op til Degnbøl i aften. Steffensens pige var her med mejeripenge kr. 274,50. Telefon: Ejnar
Pedersen (Kristian Degnbøl bestilt nogle hængselkroge). Smed Lars (han ville nok komme og
tække i dag, men jeg bad bie til mandag). Jens Kristiansen. Modtog brevkort fra Søren Nørmark.
Lørdag, den 24. juli. Smukt, mildt vejr.
Kristian Degnbøl var her. Han kalkede søndrede ende og østre side af stalden samt fæhuset. Jeg
spækkede ud på fæhuset og vestre ende af laden. Modtog 8 hængselkroge fra Ejnar Pedersen.
Kristian hang døren på nordre ende af fæhuset, nordre ende af svinestalden, dørene på nordre side af
tørvehuset og en låge i haven, sat skaft på en greb. Peter kørte Kathrine, Gunnar og Vilhelm op til
Degnbøl, derfra kørte Johannes med hele familien op til Kristen Lyngsigs. Peter cyklede til
Hjørring, han modtog kr. 10,00 af mig. Han fik bøger byttet i Bogsamlingen. Kristian Kristiansen
var her med tællingsskemaer, han fortalte at forlovelsen mellem Jesper Jespersen og Villads
Klodskes datter er hævet. Jesper er noget slem, når han kommer ud og er stærkt hengiven til
spiritus. Jeg betalte posten kr. 8,70 for Johannes. Betalt Kristian Degnbøl kr. 20,00 for 4 dages
arbejde.
Søndag, den 25. juli. Stærk blæste.
Ingen gudstjeneste i Mygdal Kirke. Efter middag kørte Karl op til Degnbøl med Kathrine, Gunnar
og Vilhelm. Johannes kørte dem hjem i aften.
Mandag, den 26. juli. Lidt regn, ellers smukt.
Vilhelm hentede det sidste læs tørv i mosen, vi har hentet 10 læs i alt. Smed Lars kom her i dag og
begyndte at tække på søndre side af tørvehuset. Karl syede for tækker, og Peter var håndlanger.
Vilhelm kalkede skorstenene, og jeg kalkede det halve af nordre side af laden. Otto var oppe i
Degnbøl og hentede Anna, Ester og godthåbsdrengen, Johannes. Kristian Krøgholt var her. Marked

i Sindal. Telefon: Byrådssekretær Nielsen (han bad mig komme ind på sit kontor efter
valgrekvisitter på onsdag. På lørdag skal jeg møde kl. 10 fmd. med sagerne igen.
Torsdag, den 27. juli. Ustadigt vejr
Smed Lars tækkede på tørvehuset.
Johannes, Anna og Ester kom herned i formiddag. I eftermiddag kørte Johannes ned til Nørrestrand
med dem med den røde for jumben. Telefon: Ottenius Sørensen. Do.
Onsdag, den 28. juli. Smukt vejr.
Smed Lars blev færdig med at tække søndre side af tørvehuset, han tækkede færdig på vestre side af
stalden ved nordre ende. Jeg spækkede ud og kalkede resten af nordre side af laden. Jeg var i
Hjørring i dag og tog med bilen fra brugsforeningen kl. 1. Da jeg gik derop, kom jeg ifølge med
Jens Pedersens fader, Jens Nøglehuset. Han fortalte, at de havde været 5 brødre, hvoraf han var den
ældste. Hans broder, Kristen, der i sin tid tjente hos Niels Andreasen i Grøntved, er død, han ejede
en haglfabrik i Langå, han begyndte der som arbejder, blev senere værkfører og købte til sidst
fabrikken, han var godt nok stillet i økonomisk henseende. Han havde 3 børn, en søn, der er ansat
ved Toldvæsenet og 2 døtre, der begge er gift og bor i Langå. Alle Jens’ 4 brødre er døde, Jens som
er den ældste, er tilbage. Foruden vi to var mejeribestyrer Storgaard og hans broder fra Linderum
samt et par drenge med bilen. I Bjergby kom broder Johannes og Niels Martinussen op at køre. Ved
Landmandhotellet steg vi af. Johannes gav kaffe, og så gik jeg ned til Forsamlingsbygningen til
Sognerådsforeningens generalforsamling. Bagefter var Ottenius og mig oppe hos byrådssekretæren
efter rekvisitter til valgene på fredag. Hos urmager Madsen fik jeg Karls ur efterset, så det kom til at
gå. Købt nafta kr. 0,65, 1 læssekrog kr. 1,50. Flipper vasket kr. 0,54 Jeg var henne hos
tømmerhandler Petersen og bestilte gulvsten til køkkenet. Jeg var oppe ved Kristen Lønsmann i O.
Jakobsens gård, og var også oppe hos Maria og Anna og spiste mellemmad og drak kaffe. Jeg tog
med bilen hjem. Jeg betalte kr. 3,00 for tur og retur. Johannes, Anna og Ester kom herned i dag, de
blev her til natten. Johannes fik kr. 3,60 for fars, han havde købt til mig. Telefon: Jensen,
Lundergaard (vi bestemt, at jeg på lørdag skal komme ned til Lundergaard og se på den røde
hoppe). Marius Nielsen, Rødemølle Mark (han har slået Holtegårds brinker og forlangte at lægge
høet over i min eng). Brugsforeningen (Jeg fik 3 bundter tækkegarn) Søren Nørmark. Bartholdy,
Horsens. (Da Johannes’ familie ikke kan komme længere end til Herning i morgen, så besluttede de
sig til at tage til Horsens og overnatte hos Bartholdy). Kristian Kristiansen.
Torsdag, den 29. juli. Smukt.
Smed Lars tækkede på det østre hus ved nordre ende og på søndre side af laden østen for stalden. I
morges kørte Vilhelm ind til Sindal Station med Kathrine og børnene. Johannes cyklede derind. De
tog med toget sydpå lidt før kl. 6½. I eftermiddag var der basar i Bindslev. Peter, Vilhelm og Stine
cyklede derned. Telefon: Laurids Dalsgaard, Peder Jakobsen, købmand O. Nielsen, Retholt.
Hedevig Dalsgaard. Niels Klodske var her i aften efter en giftermålsattest.
Fredag, den 30. juli. Gråt, Lidt regn om eftermiddagen.
Vilhelm hentede et par bukser til mig ovre hos krøgskrædderen, de kostede kr. 8,00. I dag foretoges
valgmandsvalg til landstinget i forsamlingshuset. Jeg var deroppe hele dagen. Om middagen var
Jens Præstegaard med hernede. Modtog en vadsæk fra Julius. Laurids Jespersens søn, Jesper, er nok
noget skødesløs og drikker fuld undertiden, han var forlovet med Villads’ datter, men denne
forlovelse er hævet, vel nok på foranledning af forældrene. Jesper var rendt fra Villads en halv dags
tid. Hans fader tager sig meget over, at hans sønner opfører sig så slet. Telefon: Andreas Degnbøl.

Byrådssekretæren. Krøgskrædderen (meddelt, at mine bukser var færdige). Lærer Jensen. Kr.
Kristiansen. Søren Nørmark.
Lørdag, den 31. juli. Meget smukt vejr.
Jeg var med Kristiansen i Hjørring. Da vi kom til Hjørring, gav jeg kaffe kr. 1,40. Derefter var jeg
oppe på Rådhuset og afleverede valgrekvisitterne. Da vi var færdige dermed, gik jeg ned i
Diskontobanken og hævede penge på en check. Modtog garn hos Sofus Thomsen, betalte kr. 13,60.
Kl. 1 spiste vi til middag. Kl. 2,15 gik Kristiansen og jeg ned til Lundergaard, vi traf Jensen ved
gården og fulgtes med ham ud i haven. Hans kones søster sad derude i en stol, hun er svagelig, og
har været det i en halv snes år. Vi kom ind og drak kaffe, og så fulgtes vi ad ud i engene, efter at vi
først havde set svinene og køerne. Vi var først nede at se på den røde hoppe og hendes føl, vi blev
enige om at bytte hende og min den brune 5 års, den røde er 8 år. Jensen købte den som 4 års af sin
svoger, hun har et smukt føl. Jensen har ladet hende bedække. Vi bytter lige om, dog hvis ikke der
er føl i hende skal Jensen betale mig kr. 100,00. Vi var en tur rundt om marken. Jensens avl står
godt, og alt ser godt ud ved Lundergaard, både have og bygninger med. En af pastor Bertelsens
sønner er der i ferien. Efter at have siddet og talt med Jensen en stund, gik vi til Hjørring igen. Jeg
fik Peters ur fra urmager Madsen, det kostede kr. 9,00. Købt 2 pund fars kr. 3,40. Skrå kr. 0,25. Kl.
8,00 kørte vi hjem. Modtog brev fra Julius, Kvægavlerforeningen, Haslev udvidede Højskole.
Telefon: Kr. Kristiansen. Martha Degnbøl (Kristian var ude at besøge Mathilde sidste søndag).
Søndag, den 1. august. Meget smukt.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Peter var i kirke. I middags kom Kristen Lønsmann kørende
herned med Maria og Johanne. Ingemann Andersen var cyklende. Skomagerens feriedreng, Ole
Frederiksen pige var her også. Andreas’ 58 årige fødselsdag. Da Kristen køre herfra, fik jeg og
Ingeborg kørende med ham op til Degnbøl, hvor vi var i et par timer og drak chokolade og
samtalede om dit og dat. Andreas har fæstet en karl til næste år for en løn af kr. 800,00. Brandstrups
broder i Brønderslev er nok fallit. P. Brandstrup mister nok kr. 6000,00 ved ham. Johanne blev her
og skal være her en halv snes dage.
Mandag, den 2. august. Regn først på dagen.
I formiddags kom Jensen, Lundergårds karl, Tinus, ridende herned med den røde følhoppe, som han
afleverede og modtog den brune, som han red hjem på. Generalforsamling i Teglværket. Modtog
brevkort fra Johannes. Telefon: Kornbeck, Lilholt (spurgt om hvem, der skal taksere den nye
hoppe). Tømmerhandler Peter, Hjørring (jeg bad om at blive fri for de gulvsten, jeg har købt af
ham, og vil have fjæl i stedet for, det var han villig til). Brugsforeningen. Martin Pedersen,
Kabbeltved (jeg bad ham taksene den røde).
Tirsdag, den 3. august. Regnvejr.
Martin Pedersen, Kabbeltved og Martin Sørensen var her og takserede den røde. De takserede den
til kr. 1400,00. Jeg betalte Martin Pedersen forsikringspræmie kr. 38,00 samt betaling til
sygeplejerforeningen kr. 5,00. Ingeborg var til kvindemøde hos Alfred Knudsen i Uslev. Den gamle
Anders Peter Olesen i Ø. Brønderslev er død og blev begravet i lørdags. Jeg besøgte ham de sidste
par gange, jeg var ude ved Frederik Krogh og har også brevvekslet med ham. Generalforsamling i
Kvægavlerforeningen kl. 6½. Telefon: Martin Sørensen, Grøntved. Skolefondkassereren. Niels
Pedersen, Kabbeltved (han bød Ingeborg kørende til Uslev). Niels Hjort, Bindslev (talt med ham
om Anders Peter Olesen. Han sagde, at han var en hel mand, der vidste hvad, han ville. Han mente
ikke Frederik Krog kom op mere, han besøgte ham, da han var ud til begravelse med A.P. Olesen,
han var da meget livlig, men han tror ikke, han kommer op mere).

Onsdag, den 4. august. Regnbyger.
I formiddags gik den røde op til Søren Larsen i Klodske. Holger hentede hende i middags. Holger
var oppe hos Høkeren med æg. Karl var oppe hos cykelsmeden efter varer kr. kr. 1,50. Karen Marie
Thøgersen var her med 2 lispund ribs, som Ingeborg betalte med kr. 10,00. Slagter var her. Modtog
brevkort fra lærer N.P. Petersen, Sæby. Vilhelm modtog brev fra Kristian. Telefon: Ottenius
Sørensen. Andreas Degnbøl. Søren Larsen, Klodske.
Torsdag, den 5. august. Stærk regn hen på eftermiddagen.
Jeg var kørende til Fattiggården til sognerådsmøde i eftermiddag. Modtog kr. 5 for kreatur- og
arealtælling. Drikkepenge kr. 0,50, Ejnar Pedersens pige var her med en regning.
Fredag, den 6. august. Regn i middags.
Dyrskue. Vilhelm klinet i stalden, hans ryg var dårlig i dag.
Modtog mejeri- og kørselspenge kr. 286,79.
Lørdag, den 7. august. Stærk blæst. Storm.
Ved middagstid kørte Peter, Vilhelm, Karl, Holger og Stine til Hjørring med den gamle røde for
fjedervognen. Peter modtog kr. 60,00. Han indløste garn til kr. 22, 44. Købte et par støvler til
Holger for kr. 34,00, 2 pund fars kr. 3,00. Vilhelm modtog kr. 10,00 + kr. 1,00 i drikkepenge. Karl
kr. 5,00 og Holger kr. 3,00. Sidst på dagen var Hans Jensen, Mejeribyen, her og fik mig til at affatte
et svar til en ejendomshandler i Thisted, som tilbyder at sælge hans maskinsnedkeri mod en
provision af salgssummen samt betaling for løbende udgifter i anledning af samme, endvidere kr.
40,00 i forskud. Hans Jensen kan købe Laurids Grønbæks (fhv. Niels Stejlbjergs) gård i Uggerby
for kr. 65000,00 og mener, at hans forretning skal koste kr. 35000,00. Jeg skrev kr. 38000,00, da
ejendomskommissæren mente, det var bedst at sætte prisen så høj, at der kunne blive noget til afslag
og til hans salær. Hans Jensen skylder kr. 10000,00 på sin ejendom. Betalt kr. 27,25 for varer fra
Importøren. Modtog brevkort fra Aktieteglværket. Telefon: Brugsforeningen. Hans Jensen.
Steffensen, Kabbeltved. (Bøjet mig til at hente tørv til mejeriet først i næste uge).
Søndag, den 8. august. Blæst. Tørt vejr.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Peter var i kirke. Jeg fik en samtale med præsten og
lærerne Rasmussen og Vinther om valglisterne. Lidt før middag kom cykelhandler Brandstrup
kørende herned i en bil med Anna og Maria. Jeg betalte ham for Kristians cykel kr. 178,85+ 1 ost,
som han fik i fjor for kr. 21.15. Da han havde fået sin middagsmad, kørte han hjem igen og tog
Johanne med til Hjørring. Andreas’ hyrde, Hans, og feriedreng, Johannes, var hernede i
eftermiddag. Sønnen, Johannes, var også en tur hernede.
Mandag, den 9. august. Tørt vejr.
Der kom kort til broder Johannes. Telefon: Steffensen, Kabbeltved (bøjet til at hente 1 læs tørv til).
Tirsdag, den 10. august. Torden og lyn samt stærk regn sidste nat, og i eftermiddag regnede det
også stærkt.
Peter Overgaard var her. Modtog brev fra Julius, han sendte 3 fotografier, der var et til Peter og
Vilhelm.

Onsdag, den 11. august. Smukt, tørt vejr.
Peter kørte ned til Karen Post med noget garn, som hun skal væve. Otto begyndte at gå til skole i
dag. Lærerinden han afsluttet sin ferie. Modtog brev fra Kvægavlerforeningen. Telef. Martin A.
Kristiansen. Ottenius Sørensen. Peder Thirup. Kr. Kristiansen (jeg tilbød ham at hjælpe ham med at
hente tørv til mejeriet, da jeg kun har 1500 stk. tilbage, og han har 3000. Han fortalte, at gamle
Thøger Nielsen er syg). Martin Thøgersens datter var her og telefonerede til Brugsen. Peter var ved
havet ved aftenstide.
Torsdag, den 12. august. Smukt.
Fiskehandler var her, købte isinger for kr. 3,00. Agent Vanning var her og ville sælge Biby mel for
kr. 52,00 pr. 100 kg i Aalborg Havn. Andreas var her. Telef: Pastor Thaarup (han vil have valglister
til menighedsrådsvalget affattet i morgen eftermiddag, jeg bad om at blive fritaget for at hjælpe til
dermed, da jeg havde travlt med høsten.
Fredag, den 13. august. Smukt. Høstvejr.
Telef: Søren Nørmark. En murer fra Hjørring. Kristen Hansen, Bjergby.
Lørdag, den 14. august. Smukt. Lidt blæst
Kristen Lønsmann fylder 60 år i dag. Tlf.: Laurids Grønbæk, Uggerby (Karl Grønbæk vil have
Vilhelm med ned til Alfred Kristensen ved Kvissel i morgen).
Søndag, den 15. august. Meget smukt. Lidt koldt om aftenen.
Kl. 9½ kørte jeg til Hjørring med Maria, Anna, Ingeborg, Holger og Otto. Jeg havde de 2 røde for
den store fjedervogn og kørte om ad Kobbersholt og Skibsby. Da jeg kom til Hjørring, spændte jeg
fra hos Karl Jensens i Østergade, og så gik vi ned til Kristen Lønsmann. Da jeg kom derned, kom
Kristen fra St. Olai Kirke, hvor pastor Bentsen fra Horne havde prædiket. Missionær Sørensen og
hans kone fra Ø. Vraa var med fra kirke. Sørensen skulle tale på St. Hans Kirkeplads i eftermiddag.
Brandstrup, hans kone og datter kom der også og spiste til middag sammen med os. Da jeg havde
spist fulgtes jeg med Brandstrup hen i købmand Niels P. Andersens gård på Bispensgade, hvor hans
svoger er gårdskarl, jeg lånte en gammel pisk af ham, da min var i stykker, og hestene var meget
langsomme at drive afsted. Johanne, Peter, Holger og Otto var inde i Hvidegård ved Jakobsens hus
en tur, og jeg var med Kristen oppe at fodre Jakobsens heste. Vi drak kaffe. Annas søsterdatter, der
tjener hos lærer Nørgaard, var der også tillige med Else Vejenkouf. Kl. henad 4 gik Kristen og
Sørensen til møde ved St. Hans Kirke, medens jeg fulgtes med Holger og Otto ud i Svanelunden,
hvor der bliv musiceret, derfra ind i plantagen i Kristiansgave. Derinde mødte vi Ingemann
Andersen og hans fætter Janus Andreasens 8 årige søn, Johan Kristian. Denne var en lille kraftig og
urolig fyr. Vi fulgtes med Ingemann hjem, han gav os et par amatørfotografier, som han havde taget
af Holger og Otto grundlovsdagen. Janus’ kone er på besøg heroppe for tiden, vi gik så derfra op
forbi byens og St. Hans Kirke. Sørensens møde holdtes i St. Hans Kirke. Vi slog følge med fru
Støcken et kort stykke i Dronningensgade. Vik gik ind på byens kirkegård, der traf jeg lærer Løth
og hans familie. Vi fik en samtale om valgene m.v. Vi var oppe på højen på kirkegården, hvorfra
der er en vid udsigt. Fra kirkegården gik vi ned i byen, i Strømgade mødte vi bogtrykker Jørgensen,
han fortalte, at han var i færd med at trykke sit sidste ark af årbogen for 1920. Lærer N.P. Petersen
er kommet hjem fra Sæby, hans kone er syg og sengeliggende. Da vi kom ned til Kristen
Lønsmann, spiste vi mellemmad. Peter var cyklende til Hjørring i dag og var i St. Hans Kirke i
formiddags, han cyklede hjemad kl. 5 og var til møde i Mygdal Forsamlingshus, hvor missionær
Jakobsen fra Vejle talte. Da jeg havde spist mellemmad, hentede jeg hestene i, drikkepenge kr. 1,50.
Jeg kørte Marie hjem. Kl. 7½ kørte vi fra og Hjørring og var hjemme lidt før kl. 10. En murer fra
Hjørring var nede til Lønsmanns og fik en giftermålsattest af mig. Vilhelm og Karl Grønbech var

cyklende ned til Vesterholmen i Elling for at besøge Alfred Kristensen. Han var imidlertid i
Frederikshavn, men hans broder, der var på Tommerup Højskole sidste vinter, havde underholdt
dem og vist dem om. Telf: Bjergby Central. Martinus Krøgholt.
Mandag, den 16. august. Blæst. Vind: vest. Regn sidste nat, dog ikke ret meget.
Slagter Petersen var her. Telefon: Steffensen, Kabbeltved (spurgte om jeg ville levere mælk til
ostelavning, det ville jeg ikke, meddelte jeg ham pr. opringning) Anders Kabbeltved (forlangte
knivtromlen) En mand fra Bindslev var her og opkrævede penge til en mosevej, kr. 2,72.
Kristiansens datter, Mine, var her og tilbageleverede 3 lånte bøger, og så lånte hun 3 andre. (Inger
Dal, Skov Kirsten og Tre gennembrudsmænd). Tlf.: Andreas Degnbøl. Kr. Kristiansen
Tirsdag, den 17. august. Blæst. Tørt vejr.
I eftermiddag kl. 5 var der generalforsamling i Aktieteglværket. Jeg gik derop. Kl. 6 begyndte
generalforsamlingen, der åbnedes af formanden, Niels Bak. Han gav nogle oplysninger om
selskabets status, hvoraf fremgik, at der hviler en gæld på teglværket på i alt kr. 125000,00, og når
så lageret og teglværkets tilgodehavende bliver trukket derfra, så bliver den en gæld på kr. 18000,00
forinden aktiekapitalen, der er kr. 35000,00. Det, der i dag skal forhandles om er, hvorvidt
teglværket skal sælges eller ej. Ved den ordinære generalforsamling i sommer blev bestyrelsen
opfordret til at forsøge på at få teglværket solgt og af den grund afholde en ekstraordinær
generalforsamling. Denne blev afholdt først i august, og på denne vedtoges det at sælge teglværket,
men da der var for få mødt, måtte der en ny generalforsamling til, denne afholdes så i dag. Til
ordstyrer valgtes Niels Bak. Han takkede for valget og foreslog, at kun en havde ordet ad gangen.
Ved sidste generalforsamling talte man i munden på hinanden, dette anså han ikke for at være
heldigt. Der udspandt sig en diskussion, der blev ført meget hensynsfuldt og velvilligt, og hvori der
fra de aktionærer, der boede uden for de nærmeste sogne, blev forlangt, at teglværket skulle sælges,
medens flere holdt på, at det ikke måtte nedlægges. Jens Peter og hans søn fra Skallerup ville have
det solgt, uanset om det var til nedbrydelse eller ej. Han støttedes af snedker Johannes, Kristian
Broen og lærer Holm. Kristian Dahl ville nok gå med til at lade teglværket sælge, men det måtte
ikke nedrives. Han støttedes af de fleste, der havde ordet. Ved afstemningen, der foretoges stemte
30 for at teglværket skulle sælges, 9 stemte imod og 1 seddel var blank. Bestyrelsen vil derefter
gøre forsøg på at sælge teglværket. Niels Bak oplyste, at af de kr. 35000,00, som der er tegnet aktier
for er godt kr. 14000,00 tegnet i Bjergby, Mygdal og Uggerby sogne, medens de kr. 20000,00 er
tegnet af folk længere ude. Jens Peter fra Skallerup har således aktier for kr. 8000,00. Jeg og Niels
Jakobsen fik kørende med Kornbeck, Rosvang, på hjemvejen. Telefon: Kr. Kristiansen. Kr. Hansen,
Bjergby.
Onsdag, den 18. august. Smukt vejr.
Købt rødspætter af en fiskehandler fra Sindal, der var her. Købt fisk for kr. 3,60. Den store røde er
halt på venstre bagben i eftermiddag.
Torsdag, den 19. august. Smukt. Regn i aften.
I eftermiddags rejste børnene fra børnehjemmet ”Godthåb” til hovedstaden. De tog med 5-toget i
eftermiddag. Holger fulgte Johannes hen til Niels Grøntveds i middags. I eftermiddag gik jeg op til
Ottenius Sørensen. Jeg kom ifølge med en bangsbostranddreng et stykke vej, han har holdt ferie hos
Johannes Vestergaard. Jeg talte med Peter Hansen, der lovede mig, at komme ned til mig og grave
møntørv først i næste uge. Jeg og lærer Rasmussen kom samtidig til Ottenius. Vi sad og arbejdede
med regnskabet til aften, så gik jeg op til præstegården og underskrev valglisterne til
menighedsrådet og sad og talte lidt med præsten. Jeg fik ham til at indføre Hansigne Knurborgs

barn i Mygdal kirkebog. Præsten fortalte, at Hansigne var rejst ned til Holtegård med barnet, hun
blev der om natten. Om morgenen lå barnet død i sengen, det var udøbt. Moderen havde
sandsynligvis ligget det ihjel. Barnet blev begravet på Mygdal kirkegård den 11. august. Vi talte om
familien, Hans P. Hansen, som er i Fattiggården. Telefon: Anders Kaultved (jeg meddelte ham, at vi
skulle foretage opgørelse i denne måned over kornnævnets honorar). Kristian Kristiansen. Ottenius
Sørensen. Høker Nielsen, Snevre. Vendsyssel Tidende. Betalt telefonregning kr. 18,80.
Fredag, den 20. august. Ustadigt vejr.
Peter hentede mælkepengene i mejeriet og var ude med dem. Han betalte en regning hos smed Ejnar
Pedersen på kr. 54,55 og Jens Peter Andersen kr. 1,50. Jeg modtog kr. 265,80. Jeg var oppe i
Fattiggården i eftermiddag og fik valglister skrevet. Kristian Dam har solgt sit landbrug til Jens
Nielsen fra Stabæk. Niels Ole har købt en ejendom i St. Knudsby, hans søn, Kristian, skal vel
overtage Barkholt. Da jeg gik til Fattiggården, var jeg den vej ad Stenshede. Kristian er i færd med
at bygge hønsehus. Sidste søndag havde Peter Overgaard bryllup. I dag er der bryllup i Skeen Mølle
med Niels Larsen, Klodske og Karen Bastholm. Lærer Vinther var her i middags med valglisterne.
Da jeg gik fra Fattiggården, var jeg den vej ad Peter Nørskov, han tærskede rug. Mens jeg stod og
talte med ham, kom lærer Vinther der også. Vi fik en samtale om forskellige emner. Otto er syg og
holdt sengen i dag. Telefon: Fattiggården. Ottenius Sørensen.
Lørdag, den 21. august. Smukt. Lidt regn.
Telefon: Jensen, Lundergaard (jeg spurgte, om den røde, jeg har fået af ham, har vane til at blive
halt. Det sagde han nej til, og han mente ikke, at det havde noget at betyde. Han rådede mig til at
vaske benet og binde om det. Det gjorde jeg så. De havde opskåret i Lundergaard). Søren Nørmark
er blevet formand for Bjergby-Mygdal Sparekasse i stedet for Kristian Dahl, som nægtede at
modtage genvalg. Grunden til at han ikke ville lade sig genvælge som formand for teglværket var
ikke mest den kritik, som kom til orde over for ledelsen, men derimod, at han havde en følelse af, at
Niels Bak helst ville have ham af vejen, for selv at komme til. Niels Bak hævder, at teglværket skal
sælges nu, enten så det bliver til fortsat drift eller til nedbrydelse. Han mener ikke, at en
generalforsamling kan omstøde det salg, som bestyrelsen foretager.
Søndag, den 22. august. Smukt.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Peter var i kirke. Jeg og Ingeborg gik til alters.
Jens P. Poulsens tvillinger fra Taxehede blev fremstillet i kirken, de var hjemmedøbte og hedder
Otto og Rigmor. I eftermiddag kl. 2 var der børnegudstjenestemøde hos Alfred Knudsen i Uslev.
Kandidat Holm fra Horne Højskole var der som taler. Holger og Otto var deroppe, de var med
Kristian Mortensens. Stine var i byen i eftermiddag, hun modtog kr. 40,00 af sin løn. Peter var oppe
hos Johannes Vestergaard sidst på dagen. Thomas Brogaard var her sidste på dagen. Telefon:
Andreas Degnbøl.
Mandag, den 23. august. Varmt. Smukt.
I eftermiddag begyndte vi atter at bruge den store røde, hun er kun lidt halt nu. Jeg har de sidste
dage vasket foden i lunkent sæbevand og bundet om den. Det, mener jeg, har hjulpet. Der var
hestesyn i Stenshede i dag, jeg havde ikke hestene deroppe. Afsendt brev til Kristian og Julius.
Telef: Kr. Kristiansen. O. Sørensen. Do. Uddeler Nielsen (han bød mig majs til kr. 38,50. Jeg
bestilte 1000 pund). Peter Hansen (han kunne ikke komme i dag at grave møntørv, da han fremdeles
går og venter på tørv). Kristian Boelt. Peder Jakobsen.

Tirsdag, den 24. august. Blæst.
Min broder, Johannes, var her i eftermiddag, han havde været i Degnbøl og ordnet sine sager til at
afsende, jeg lovede at sende det fra Hjørring i morgen. Peter var den vej efter det, da han kørte fra
møllen. Sidst på dagen cyklede Peter op til Ørnbøl, han var den vej ad Degnbøl med valglisterne.
En dreng fra Odden var her, en af Martin Sørensens drenge var med Otto fra skolen og gik her i
eftermiddag. Anders Kabbeltved var her i aften. Telefon: Ottenius Sørensen. Søren Nørmark.
Onsdag, den 25. august. Smukt vejr.
Vilhelm var ovre hos Krøgskrædderen. Jeg kørte til Hjørring med den gamle røde for fjedervognen.
Jeg var den vej ad Ottenius Sørensen og hjalp ham med regnskabet. Jeg havde den røde inde imens.
Kl. 12 kørte jeg derfra til Hjørring. Jeg kørte ned til stationen og fik Johannes’ sager afsendt, det
kostede kr. 2,80. Jeg spændte fra hos L. Kraglund. Jeg fik en del bliksager loddet for kr. 2,45. Hos
Museums Frederik leverede jeg Hjørring Amtstidende for 1880 og modtog samme blad for 1882.
Jens Hansen reparerede et seletøj for mig. Kr. 0,75. Betalt for vasketøj kr. 1,02. Farve kr. 3,00. 2
pund fars kr. 3,60. 1 krukke kr. 3,50. Knapper kr. 0,75. Hos L. Kraglund købte jeg 3 sække 18%
superfosfat kr. 81,00. 1 pisk kr. 5,00. Eddike kr. 0,33. Drikkepenge kr. 1,00. Købt benzin 0,25. Jeg
var oppe hos Maria og Anna og fik noget at spise. Jeg havde en kurv med til dem med gulerødder
m.m. Jeg var oppe hos lærer Petersen med nogle bogsamlingsbøger, jeg traf ham ikke hjemme. Han
er blevet ansat som lærer ved Realskolen. Hos urmager Madsen fik jeg et glas sat på Karls ur.kr.
1,00. Jeg havde også Peters ur med. Jeg var inde på Amtsnævnets kontor hos Kr. H. Nielsen, på
Amtskontoret og på Andelsbanken. Købt rødspætter for kr. 3,60. Modtog brevkort fra
børnehjemmet ”Godthåb”. Jeg talte med frøken Larsen fra Hirtshals. Telefon: Laurids Dalsgaard.
Andreas Degnbøl.
Torsdag, den 26. august. Smukt vejr.
Telef: Steffensen, Kabbeltved. Niels Grøntved var her, han havde været oppe hos Murer Peter, han
spekulerer i at rejse til Amerika, hvis han kan sælge sit hus.
Fredag, den 27. august. Varme.
I aften kl. 7½ var der møde i missionshuset ved Laust Bruun. Ingeborg, Peter og Karl var deroppe.
Jeg kørte til Fattiggården til uddeling af ernæringskort kl. 6. Jeg var den vej ad Kristiansen og havde
ham med. Han fortalte, at en mand fra Sørig kom af dage nede i N. Bindslev i går. Han havde kørt
et læs tørv op til sin moder, som bor i missionshuset. Da han ville køre fra Bindslev blev hestene
bange for en bil og løb løbsk og væltede vognen. Manden blev slået ihjel. Drikkepenge kr. 0,55. Da
jeg kørte hjem, kørte jeg den vej ad missionshuset og tog Ingeborg og Peter med hjem. Theodor
Jakobsen er ved at bytte sin høkerhandel bort med gården ”Bakken” i Aagaard, Bindslev sogn.
”Bakken ” ejes af Skov Jens Peters søn, der går under navnet ” Den lille Giebelhausen”. Niels Chr.
Nielsen, Sønderhede, var her i aften. Telefon: Byrådssekretær Nielsen (han bad mig hente
valgbekendtgørelser hos sig i morgen). Ejnar Pedersen, Fattiggården.
Lørdag, den 28. august. Blæst.
Peter var oppe i Degnbøl i aften. Telefon: Kr. Kristiansen.
Søndag, den 29. august. Kold. Vind: nordøst.
Den brune ko 3 s.p.ø.s. til aktietyren hos Niels Jakobsen. Karl var cyklende op til Søren Nørmarks
og i Mygdal Kirke. Jeg, Peter og Stine var i kirke. 2 børn blev døbt. Alfred Jensens, Fælled, fik
navnet Asger Jensen og Edvard Schjoldagers navnet Lilly Gram Schjoldager. Der blev indsamlet
gaver til Diakonissestiftelsen, jeg gav kr. 1,00. Andreas var hernede i eftermiddags. Vilhelm var

oppe til Niels Bæks i formiddags til skiveskydning. Peter var henne til Martin Thøgersens i aften.
Telefon: Hedevig Thomsen.
Mandag, den 30. august. Blæst. Vind: Nordøst.
Efter middag kørte jeg til Hjørring med Peter. Ingeborg var med. Jeg gav Peter kr. 200,00. Jeg
spændte fra i Jysk Andels gård. Vi var oppe hos Maria og Anna og spiste mellemmad. Jeg var
henne hos lærer Petersen og fik nogle bøger fra Bogsamlingen. Jeg var hos Becker, Søndergade, for
at høre om en rensemaskine, men han havde ingen på lager. Hos Rønne købte jeg så duge til 2
solde, de kostede kr. 2,75. Jeg var oppe hos dyrlæge Kristensen i Klæstrup og betalte kr. 10,00 for
mediciner som jeg skyldte ham. På Vendsyssel Tidendes ekspedition og indrykket en
bekendtgørelse. Købt 1 rulle skrå kr. 0,25. Drikkepenge, 1,00. Hos Frode Bertelsen, Bjergby, fik jeg
en harvetand repareret. Modtog brev fra Julius og en bog ”Fortid og Nutid” fra postmester
Klitgaard. I går morges nedbrændte Jens Pedersens gård i Glimsholt.
Tirsdag, den 31. august. Gråt. Blæst.
I eftermiddag var jeg oppe i Stenshede og fik Kristian Degnbøl til at sætte duge på 2 solde til
rensemaskinen. Lærer Jensen var her og så præstelønningsloven. Han sagde, at Martin Sørensen
have betalt kr. 1000,00, som han var gået i kaution for Fis mureren?? for, da han arbejdede på
mejeriet. Lars Chr. Pedersens kone fra Odden Mark var her. Jeg sendte Julius kr. 25,00, som han
forlangte af mig. Telefon: Kristen Jørgensen, Mygdal. Lærer Jensen.
Onsdag, den 1. september. Blæst. Gråt.
Niels Jakobsen lånte min fjedervogn til at køre til Hjørring med en gris i. Telefon: Laurids
Pedersen, Dalsgaard. Peder Jakobsen. Ottenius Sørensen. Steffensens søn var her efter kort.
Torsdag, den 2. september. Meget smukt.
I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde i Fattiggården. Kristiansen kørte. Telefon: Kr. Kristiansen.
Andreas Degnbøl. Kr. Kristiansens datter Lovise flytter op til Børglum til november, hun skal holde
hus for en karl. Julia flytter hjem, hun vil i sylære og vil måske giftes.
Fredag, den 3. september. Smukt vejr.
Holger var i skole i dag for første gang efter ferien. Modtog mejeripenge kr. 230,23. Uddelt
ernæringskort. En agent fra grosserer Holmen var her og ville sælge markfrø. Telefon: Theodor
Jacobsen (bad ham sende mig en pakke 1½ tomme søm) Byrådssekretæren (spurgte om
rekvisitterne til afstemningen på mandag, han sagde, at de kom med posten i morgen).
Lørdag, den 4. september. Regn i eftermiddag.
Telefon: Jens Iversen, Hundelev. Han fortalte, at postmester Klitgaard holder sølvbryllup på tirsdag,
og spurgte om jeg ville være med at give en gave til ham i dagens anledning. Han havde tænkt at
hver af Hjørring Amts Historiske Samfunds bestyrelsesmedlemmer gav kr. 10,00 dertil. Jeg ville
nok være med dertil. Han spurgte, om jeg ville med derud til Vrå, det sagde jeg nej til, da jeg skulle
til Lyngby den dag.
Søndag, den 5. september. Smukt vejr.
Ingen gudstjeneste i Bjergby og Mygdal Kirker, da pastor Thaarup prædiker i St. Hans og St. Olaj
Kirker. I eftermiddag kl. 6 var der møde i missionshuset ved lærer Holm fra Horne. Jeg gik derop,
der var mødt godt 50 mennesker. Der blev indsamlet en gave til Ydre Mission. Jeg gav kr. 5.00.
Kristian Thøgersen var her. Karl var cyklende op til Søren Nørmark med valgrekvisitter.

Mandag, den 6. september. Smukt vejr.
I dag var der folkeafstemning over grundloven. Jeg var oppe i forsamlingshuset hele dagen og hjalp
til med valget. Der var jævn deltagelse, og da vi sluttede om aftenen, var der afgivet 240 stemmer,
hvoraf 237 ja og 3 ugyldige. På de 2 ugyldige stod der ja, og på den tredje stod der ”Danmark til
Ejderen”. Da vi havde været henne hos Theodor Jakobsen og drukket kaffe, og jeg havde
telefoneret til byrådssekretæren om resultatet samt talt med Søren Nørmark og Andreas i telefonen,
gik jeg hjem. Der var kvindemøde hos Petrea i eftermiddag. Ingeborg var deroppe.
Tirsdag, den 7. september. Meget smukt.
Jeg fik kørende med Andreas til Hjørring. Vi kørte kl. 7, og var i Hjørring kl. 9. Jeg gik hen på
Rådhuset og afleverede valgsedler med mere. Jens Nørum fortalte, at Jensen, Lundergaard har solgt
den brune hoppe, han fik for den store røde, for kr. 2400,00. Han har også solgt den blå for kr.
2400,00. Da vi var færdig med at aflevere, gik jeg hen til lærer N.P. Petersen og betalte hans frue
kr. 10,00 til Klitgaards sølvbryllup. Hun viste mig den gave, der var købt til ham, det var en stor
sølvske. Hver af Historisk Samfunds medlemmer har betalt kr. 10,00, og redaktør Mikkelsen var
også med med kr. 25,00. Petersen og redaktør Mikkelsen rejste ud til Vraa til sølvbrylluppet, som
skulle holdes på kroen. Henad 10½ samledes valgbestyrelsen på Vestbanegården. Byrådets
medlemmer diskuterede med driftsinspektøren om at få Banen til at deltage i udgifterne ved
sænkning af vejen lidt øst for banegården. Vi tog med toget op til Vittrup Station og havde et herligt
rejsevejr. Ved Vittrup Station holdt 3 vogne, som blev læsset, medens nogle gik, jeg var så heldig at
få kørende. Vi kørte ud til Lyngby, forbi Lyngby nye, smukke kirke, bygget 1913, Tæt ved kirken
ligger skolen, hvor gamle Thomas Chr. Laursen i sin tid var lærer. Vi kørte videre ad en sandet og
ujævn vej forbi Strandfogedgården og hen til Badepensionatet, hvor vi steg af vognen. Vi gik ned til
havet tæt ved. Havet går tæt ind mod de høje, stejle skrænter og æder sig længere og længere ind i
landet. Vi var henne på den gamle kirkegård, som ligger ganske nær ved kysten, der så trist ud dér.
Man havde begyndt at køre stenene væk af diget. Klokkehuset, med den gamle klokke hængende i,
stod endnu, og hist og her stod nogle rustne jernkors og en enkelt mindesten. Tæt ved pladsen, hvor
kirken har stået, stod en høj granitsten med navnene på flere af lærer Th. C. Larsens børn, som var
døde i Lyngby. På kirkegården var plantet graner, men de var groet over af græs. Mod nord øjnede
man en damper, som for nogen tid siden strandede der, den var ladet med kul. Vi kom hen på
Badehotellet og spiste til middag, vi blev godt beværtet. Derefter var vi en tur henne i en gammel
mølle, som Hjermitslev har indrettet til beværtning, og jeg og flere var atter nede ved havet.
Sagfører Schmidt sagde, at det blev for meget med disse måltider, de havde også spist godt i
Hjørring i går aftes efter afstemningens slutning. Møller Thirup fortalte, at hans bedstefader var en
uægte søn af Morten Ladefoged i Knaverhus. Vi skulle drikke kaffe i Møllen, men jeg gik hen i
Strandfogedgården, der er en stor indelukket gård. Da jeg kom ind, traf jeg gårdens ejer, sognefoged
Holger Mikkelsen, en mand på henved 40 år. Da jeg nævnte mit navn, bød han mig hjertelig
velkommen. Jeg hilste på hans forældre, den gamle 82 årige Niels Mikkelsen og hans hustru. Niels
Mikkelsen er noget tunghør, men er en god type på en vestkysbo. Holgers kone er datter af en
pastor Mygind fra Sjælland. Holger har et kraftigt, krøllet hår, han er en meget interessant mand at
tale med. Han fortalte en del om forfatteren Thomas Olesen fra Løkken, der er en mand, der har
prøvet mange ting. Han viste mig rundt i gårdens huse. Der er en vandbeholder ude i laden, hvor fra
de kan få vand alle steder i husene ved at dreje på en hane. Han havde en kønsløs plag, den så ikke
smuk ud. Jeg drak kaffe før jeg gik, og Niels Mikkelsen bad mig se derind igen, hvis min vej førte
forbi. Vi stod en stund, Holger og mig, uden for gården og talte sammen. Han sagde, at han kunne
ikke lide præsterne, han havde hørt så meget af dem ved forskellige lejligheder, de stræber efter at
få gode embeder, og så står de og prædiker om, at vi skal nøjes med det, vi har. Hans forældre og

hans svigerfader er grundtvigianere, dem holdt han af, mens ellers regnede han ikke
grundtvigianerne for ret meget. Han syntes bedre om Søren Kirkegård. Hans broder, Kristian
Mikkelsen, der er redaktør af Vendsyssel Tidende, blev meget irettesat, når han kom hjem, for hans
skriverier, han syntes meget ilde om hans opførsel over for Drevsen Kristensen, og det havde også
hjulpet til, at han havde dæmpet tonen noget, at de havde talt med ham derom. Da en vogn kom
kørende med valgbestyrelsesmænd, bød jeg farvel og kom op og fik kørende til Vittrup Station, en
del var gået til Løkken og tog med toget derfra. Jeg gav kr. 1,00 til kusken og kr. 1,50 for billetten,
og så rullede vi til Hjørring. Ankommet der begyndte jeg at gå ud ad vejen. Jeg fik kørende med
Tversted bilen, da jeg kom noget nord for byen og til Mygdal Brugsforening. Den var fuld af
markedsgæster fra Brønderslev, det kostede mig kr. 1,50. Linderumgårds udhuse brændte sidst på
dagen. Købt fisk for kr. 3,40.
Onsdag, den 8. september. Smukt vejr.
Viggo Bæk var her i aften, han har fået kr. 45,00 månedlig til højskoleophold i 5 vintermåneder.
Vilhelm modtog brev fra Krøgskrædderen, han forlangte penge til at betale tøjet med. Telefon:
Uddeler Nielsen. Søren Nørmark.
Torsdag, den 9. september. Smukt.
Vilhelm var cyklende over til Krøgskrædderen med kr. 150,00. Holger var oppe hos Høkeren med
æg. Nissens husholderske var her. Telefon: Andreas Degnbøl.
Fredag, den 10. september. Smukt. Regn i eftermiddag.
Karl hentede en sæk fra Peter i brugsen. Modtog en vadsæk og brev fra Julius, og 1 sæk vasketøj og
brev fra Peter. Betalt porto 0,65. Telefon: Nielsen, Retholt. Theodor Jakobsen. Brugsforeningen.
Ottenius Sørensens. Hedevig Thomsen. Andreas Degnbøl.
Lørdag, den 11. september. Blæst. Vind: vest.
Modtog et takkekort fra C. Klitgaard, Vraa. Telefon: Andreas Degnbøl. Ottenius Sørensen.
Søndag, den 12. september. Smukt.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Lærer Vinther gav mig en skrivelse
til Bibliotekstilsynet, om jeg lovede at afsende. Lærer Jensen var her i formiddags med
forsømmelseslister. I eftermiddag var Mine fra Stenshede her med 3 bøger, hun havde lånt, hun
lånte et par andre bøger. Karl var oppe til Niels Bæks at se på skiveskydning. Stine var i byen.
Mandag, den 13. september. Smukt. Varme.
Holger var oppe ved Kristen Vandkær med sygekassepenge for Vilhelm og Stine, kr. 4,80. Søren
Mikkelsen fra Gjøggaard var kørende herop i formiddags og meddelte mig, at de ikke kunne have
Marie Mikkelsen længere på grund af Kristensens sygdom, hun bor i forkarlens lejlighed. Jeg
lovede, at få hende anbragt på asylet i Fattiggården. Søren er broder til Else, han har været i
Amerika i 28 år. Han har 4 børn, den ældste er 33, og den yngste er ca. 24 år. Den yngste datter er
gift med en sømand i den amerikanske flåde, han har 400 dollar om måneden. Søren har været
kontraktarbejder ved cementindustrien. Han sagde at Kristensen har gulsot. Lægen mener ikke, han
overstår sygdommen. En mand, udsendt af konsulent Lyager, var her for at udtage jordprøver for at
konstatere om jorden trængte til mergel eller kalk. Cykelsmedens pige var her med en regning på
lidt over kr. 4,00. Afsendt brev til Peter og Julius. Telefon: Fattiggården (Jeg spurgte Thorvald, om
de kunne skaffe plads til Marie Mikkelsens på asylet, det sagde han ja til). O.C. Olesen, Hjørring
(jeg talte med hans datter, og meddelte hende, at Marie Mikkelsen skulle på asylet, hvis ikke de

kunne skaffe plads til hende, det sagde hun nej til, men de ville nok være hende til hjælp, hvis der
var noget, de kunne hjælpe hende med). Andres Degnbøl vil låne 100 pund rug af mig.

Tirsdag, den 14. september. Stille, Gråvejr. Lidt regn.
Andreas var hernede efter 100 pund (½ td.) rug. Jeg betalte ham kr. 14,00 for en sæk klid, han
havde købt til mig. Han fortalte efter Kristen Knudsen, Agdrup, at denne er blevet idømt en bøde på
kr. 180,00, fordi han i fjor lod 1 td. hvede sigte. Telefon: Vendsyssel Tidende (bekendtgørelse).
Laurids Dalsgaard. Andreas Degnbøl. Ottenius Sørensen. Købt rødspætter af Sindal Manden for kr.
5,00.
Onsdag, den 15. september. Gråt. Lidt regn.2 piger fra Kabbeltved var her med høstblomster.
Torsdag, den 16. september. Gråvejr. Regn.
Vilhelm var ovre ved Krøgskrædderen. I eftermiddag kl. 5 var der generalforsamling i
Brugsforeningen og Foderstofforeningen. Jeg gik derop. Først var der bestyrelsesmøde i
Foderstofforeningen. Steffensen fremlagde et par skrivelser ifølge hvilke Jysk Andel forlangte, at
nye medlemmer skulle egenhændig underskrive foreningens love og en skrivelser, der gik ud på, at
der skal betales 10% rente af den kapital, der ikke er indbetalt til forfaldstid. Vi holdt
generalforsamling i kontoret, da der ikke var mødt mere end 10 mand. Først holdt Brugsforeningen
generalforsamling. Storgaard oplæste regnskabet, der godkendtes, og dermed var den
generalforsamling til ende. Derefter holdt Foderstofforeningen generalforsamling. Uddeler Nielsen
oplæste regnskabet, der godkendtes. Steffensen sagde, at han skulle afgå som bestyrelsesmedlem,
jeg bad ham modtage genvalg, men det modsatte han sig. Martinus Krøgholt bad ham også
vedblive, men han sagde nej, han opfordrede til at foreslå en anden. Martinus Krøgholt foreslog
Anders Kabbeltved. Steffensen mente ikke, han interesserede sig derfor. Jeg foreslog så Anton
Gjøggaard. Steffensen foreslog Jeppe Bastholm. Stemmesedler blev uddelt, men da jeg så i
forhandlingsprotokollen, at det var Martinus Krøgholt og ikke Steffensen, der skulle afgå, så faldt
det hele. På min opfordring modtog Martinus Krøgholt genvalg. Til revisor genvalgtes Martin
Sørensen, Grøntved. Uddeler Nielsen blev antaget til af forestå uddelingen som hidtil mod et
honorar á kr. 0,50 pr. 100 kg. Vi vedtog, at medlemmerne skal betale 10% i rente af deres skyld ud
over forfaldstid. Ved bestyrelsesmødet bagefter genvalgtes Steffensen til formand og Martinus
Krøgholt til kasserer. Der blev holdt auktion over nogle udrangerede varer. Jeg købte 3 bud (koste,
hestebetvinger, 2 fade m.m.). Jeg betalte min skyld i Brugsen med kr. 231,95. En
abonnementssamler på Hus og Hjem var her i dag. Modtog brev fra Søster Tine. Laurids Thøgersen
har solgt Rams i Bjergby til Johannes Kjærgaard for kr. 80.000,00. For nogen tid siden forlangte
han kr. 115.000,00 for gården af Ole Munk i Bagterp. Denne ville nok have givet hen ved kr.
100.000,00 for gården. Martin Thøgersen havde opfordret Laurids til at lade Jens og Kristian, hans
sønner, få den i forpagtning, men det ville Laurids ikke. Telefon: Steffensen, Kabbeltved.
Vendsyssel Tidende.
Fredag, den 17. september. Gråt. Regn sidste på dagen.
Frk. Nielsen var her ved aftenstide og talte med mig om at få lejlighed til sygeplejersken i
Fattiggården. Jakobi Bastholm, som de har fæstet til sygeplejerske for en løn af kr. 1500,00 er for
tiden menighedssygeplejerske i Børglum, hvor hun har fået en lignende løn samt kr. 80,00 til en
cykel. Martin Pedersen, Kabbeltved, var her med mejeripenge. Kr. 195,17. Afsendt vadsæk og brev
til Julius. Modtog brev fra Maria og Peter. Telefon: Byrådssekretær Nielsen (jeg skal møde til
valgbestyrelsesmøde på Hjørring Rådhus mandag, den 20. kl. 1½ eftermid.) Andreas Degnbøl

Lørdag, den 18. september. Stæk regn hele formiddagen.
Jørgen Holtegaard var her i formiddags, han havde et høstskema med, som han ville have mig til at
hjælpe sig med at få udfyldt. Jeg meddelte ham, at det var for sent. Han sagde, at han ville have en
dyrlæge til at prøve sine kreaturer med tuberkulin, han sagde, at dyrlægen vil helst gøre det på
statens regning, dette var uden udgift for kreaturejeren, men så skal de køer væk, som ikke kan
bestå prøven, dog kan dyrlægen vel nok lempe det noget.
I eftermiddag cyklede Vilhelm til Hjørring, han modtog kr. 10,00. Marked i Tversted. Telefon:
Søren Houen. Kr. Kristiansen. Lærer Jensen. Andreas Degnbøl.
Søndag, den 19. september. Smukt. Regn imellem.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. I eftermiddag kørte jeg, Ingeborg og Otto til Missionshuset.
Laurids Grimmeshav læste en prædiken, og Alfred Kristensen, Uslev sluttede. Der blev indsamlet
en gave til indre Mission, Sørig, jeg gav kr. 2,00. Jeg købte en gris af Kristen Lyngsig, der var
bedækket 16. august ved Peder Larssens orne. Jeg skal give ham slagteripris + kr. 20,00 for den.
Mandag, den 20. september. Smukt. Regnbyger.
Jeg kørte til Hjørring med den store røde for fjedervognen. Jeg havde en saltbalje med op til
Kristian Degnbøl, som han lagde 2 gjorde over, og som jeg fik med hjem, da jeg kom fra Hjørring.
Jeg spændte fra hos L. Kraglund, hvor jeg købte 2 sække gjøde, som jeg betalte med kr. 54,00. Jeg
var oppe på Rådhuset og modtog sagerne til valget i morgen. Vi var derefter ned på hotel
Skandinavien og drak kaffe. Jeg var oppe hos Maria og Anna og sad og talte lidt med dem. Maria
fortalte bl.a. at Søren Krattets svigersøn, der er præst i Amerika, agter at rejse tilbage til Danmark
for at søge præsteembede her, han er barnefødt på Fyn. Hun fortalte også, at den ydremissionær,
Frk. Petersen, som er udtrådt af Dansk Missionsselskab, har gjort dette, fordi hun er misfornøjet
med, at bestyrelsen afskedigede en missionær i fjor, der havde forlovet sig med en udøbt inder.
Købt 1½ pund fars kr. 3,00. 4 par tæer kr. 0,98. 1 regnebog kr. 0,35. Jeg talte med Kristen Hansen
på vejen, han sagde, at de radikale havde sendt breve ud til alle vælgerne i Bjergby sogn i anledning
af valget. Da jeg kørte fra Hjørring, var jeg den vej ad Søren Nørmark med valgsagerne til Bjergby.
Drikkepenge kr. 1,00.
Efter at jeg var kommet fra Hjørring, gik jeg op til Hoven, hvor Ottenius Sørensen. Lærer
Rasmussen og Niels Bak var mødte. Vi lagde sidste hånd på regnskabet for 1919-20. De havde
været ude at tage tingstedet i øjesyn, og lærer Rasmussen var meget oppe for at det skulle sættes i
stand, stenene rejses og pladsen ordnes lidt om den. Vi talte også om at rejse en genforeningssten. I
Bjergby havde de betalt kr. 40,00 for at leje en blokvogn en dag og kr. 40,00 for at få en inskription
hugget på stenen (kr. 0,85 pr. bogstav). En del betalte kommunepenge i dag. Telefon: Søren Houen.
Tirsdag, den 21. september: Varme.
Jeg var oppe i Forsamlingshuset hele dagen og ledede valghandlingen. Jens Præstegaard var med
hernede i middags og fik sin middagsmad. Vendt høet i lergravene. Stine var cyklende til Bindslev.
Telef: Kr. Kristiansen. Kbm. Nielsen, Retholt. Peder Jakobsen.
Onsdag, den 22. september. Smukt.
I dag var jeg i Hjørring og afleverede valgsagerne. Jeg var med Kristiansen, der kørte med den
brogede for jumben. Da vi kom til Hjørring, gik jeg op på Rådhuset og afleverede sagerne. Jeg
spurgte borgmester Andreasen, om min kusk, Kr. Kristiansen, måtte køre med til Hirtshals, det
sagde han ja til. Jeg købte borvaseline kr. 0,65. Skrå kr. 0,25. kl. 11½ kørte valgbestyrelsen i 6
automobiler til Hirtshals. Jeg, Søndergaard fra Vejby og Andersen fra Tornby fik kørende med

arkitekt Jakobsen. Køreturen derned var meget interessant. Jeg så det slot, som en baronesse har
bygget ude ved havet vesten for Krage i Tornby sogn. Det ligner en bondegård og skal have kostet
kr. 100.000,00 at bygge. Kort efter at vi var kommet til Hirtshals, var vi inde i gæstgivergården at
spise, 15 mand i alt. Kristiansen var ikke med. Derefter var vi inde at se på arbejderne ude ved
havnen, de arbejdede på en vældig tømmerkiste. Da jeg atter gik op til stranden, traf jeg på en
gammel mand, Peder Rimmen, som jeg kom i snak med, hans bedstemoder var i familie til den
gamle Niels Kristensen, der i sin tid boede i Grøntved. Da senere Kr. Kristiansen kom til, fulgtes vi
ad hen til købmand Kristian Jakobsen, hvor vi drak kaffe, da vi atter kom til gæstgivergården var
det tiden til at starte, og vi rejste tilbage til byen noget hurtigere, end da vi kørte derud. Kort efter at
vi var kommet til Hjørring, kørte vi hjem, vi var den vej ad smed Bertelsen, Søren Nørmark og
Ottenius Sørensen. Modtog brev fra Kristian.
Torsdag, den 23. september.
1 slagter fra Sindal var her. Holgers 13 årige fødselsdag. Ved aftenstide kom Andreas og Martha
Degnbøl herned og drak chokolade. Jeg var oppe i Stenshede med kommunepenge. Jeg betalte selv
kr. 116,53. I formiddags var Kristen Lyngsigs søn kørende herned med en gris, som jeg havde købt,
den vejede 190 pund, og jeg betalte ham kr. 289,13 for den. Modtog brev fra Julius. Modtog brev
fra pastor Asmussen, Hirsholmene. Holger modtog brev fra Maria. Telefon: Ottenius Sørensen. Kr.
Kristiansen. Andreas Degnbøl.
Tirsdag, den 24. september. Meget smukt. Varme.
I dag var der valgmandsvalg i Forsamlingshuset. Jeg var deroppe hele dage. Betalt posten for blade
og aviser kr. 8. Holger modtog brev fra Peter. Afsendt brev til pastor Asmussen, Hirsholmene (jeg
sendte ham 2 udklip af Vendsyssel Tidende med artikler af mig om Bjergby og Mygdal Kirker).
Marked i Sindal. Karl var cyklende derned i eftermiddag, han modtog kr. 2,00.
Lørdag, den 25. september. Gråt først på dagen. Lidt blæst, godt høstvejr i eftermiddag.
Marked i Hjørring. Jeg fik bud med Niels Jakobsen efter tøj hos farveren. Leverede ham kr. 100,00.
Peter kr. 80,00+0,35 porto. Modtog brevkort fra Niels Bak. Telefon: Smed Ejnar Pedersen.
Søndag, den 26. september. Stille. Gråvejr.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke med høstprædiken. Ingeborg og Karl var i kirke. Niels Jakobsen
fik vort vadmel ved farveren i går det kostede kr. 46,36. Niels Jensen, Skarndal, var her efter en
trangs- og leveattest. Jeg skrev til Peter og Kristian i dag.
Mandag, den 27. september. Stille og lidt gråt.
Afsendt brev og pakke til Kristian. Porto og fragt kr. 1,25. I dag holder Niels Bæk og Hustru
Degnbøl sølvbryllup. Telefon: uddeler Nielsen (den majs, jeg har bestilt er kommet). Andreas
Degnbøl.
Tirsdag, den 28. september. Smukt vejr. Stille,
I eftermiddag blev genforeningsstenen i Bjergby indviet, jeg var indbudt, men kom ikke derop, jeg
syntes ikke, jeg havde tid for høsten. Jeg modtog et interessant brev fra pastor Asmussen,
Hirsholmene. Telefon S. Gjøggård (Else fortalte, at Marie Mikkelsen er flyttet op til Kristen
Mikkelsen i Skibsby, og hun havde ventet at kunne forblevet der, men så i går havde de modtaget
brev fra ham, at han kunne ikke have hende mere end en måned. Hun havde fortrudt, at hun havde
ladet hende komme derop, nu ønskede hun, at hun blev anbragt i Fattiggården snarest. Efter at jeg
havde talt med bestyreren derom, meddelte jeg hende, at hun kunne komme der i næste uge, og jeg

bad Else konferere med Fattiggårdsbestyreren derom). Thorvald Nielsen (jeg bad ham skaffe plads
til Marie Mikkelsen, han ville gerne være fri for hende i denne uge for at de kunne få indhøstet, og
der skulle også sættes en kakkelovn op i stuen). Simon P. Jensen. Uddeler Nielsen. Do (han
meddelte, at de havde modtaget 2 vognladninger majs). Kristian Kristiansen. Ottenius Sørensen.
Onsdag, den 29. september. Smukt. Lidt Blæst.
Lærer Jensens søn, Jens, og Jens Bertelsens datter var her. I aften var Vilhelm ovre ved
Krøgskrædderen efter sine klæder, han fik kr. 40,00 med derover. Jeg afsendte brev til pastor
Asmussen, Hirsholmene og sendte ham Vendsysselske Årbøger samt de 2 udklip af Vendsyssel
Tidende med artiklerne om Bjergby og Mygdal kirker. Telefon: Kristian Kristiansen (han fortalte at
de havde haft en fornøjelig genforeningsfest i Bjergby i går, der var mødt 200 deltagere, og der blev
holdt en del taler, pastor Thaarup holdt indvielsestalen inde ved stenen, og ved bordet i
Forsamlingshuset blev der også holdt taler. I mandags formiddags da Karen Marie Vandkær var
henne at gøre rent i Forsamlingshuset, blev hun pludselig syg og faldt omkuld i krampe. Lægen var
hos hende 2 gange den dag, og så blev hun kørt på sygehuset. Lægen var ikke klar over, hvad hun
fejlede, det kunne tyde på en forgiftning eller også en hjerneblødning). Kristians 23 årige fødselsdag
Torsdag, den 30. september. Lidt regn. Blæst.
Karl hentede pølsegryn i Degnbøl Mølle. I eftermiddag var smed Ejnar Pedersen her og hævede
akslen ved motoren og reparerede hejseapparatet ved samme. Han præsenterede mig for en regning
på kr. 53,65. som jeg betalte. Modtog brev fra Julius. Han har trukket et frilov og kommer hjem den
10. oktober. Telefon: Uddeler Nielsen. Ottenius Sørensen. Niels Bak.
Fredag, den 1. oktober. Lidt regn. Blæst.
I aften var Andreas Kabbeltved her med mejeripenge kr. 245,31.
Lørdag, den 2. oktober. Lidt regn. Blæst.
Jeg kørte til Hjørring med den gamle, røde for jumben Jeg var den vej ad Ottenius Sørensen. Da jeg
kom til Hjørring, indleverede jeg en sæk uld til farver Sofus Thomsen til kartning og spind nr. 2. På
banestationen indleverede jeg en sæk med forskellige varer og Allers Konversationsleksikon (6
bind) til Peter. Fragten androg kr. 2,35. Hos Museums Frederik lagde jeg Hjørring Amtstidende for
1881 ind, jeg havde en slump kartofler med til ham. Jeg spændte fra hos L. Kraglund, hvor jeg
lagde kr. 40,00 til Stine. Jeg var nede på Amtsnævnets kontor hos Hendrik Nielsen og ordnede en
opgørelse over ruganvisninger. Da jeg gik derfra, mødte jeg Niels Fælled, han bad mig skrive en
attest til sin søn, Aksel Kristensen, der skal giftes, han er bankkasserer i Allingåbro. I 1914 var han
på sanatoriet i Silkeborg. Han har en søn, der er på revisionskontor i København, en datter er
lærerinde ved Vestre Kommuneskole i Hjørring, han har 4 børn levende. Jeg var med ham hjemme
på hans bopæl i Bassingade 6 og skrev attesten. Niels Kristensen er ejendomshandler, men det
smider nok ikke meget af sig for tiden, det er jo småt med penge, og kan de fås, er det til ublu
renter. Hos Martin Olesen, Søndergade, var der auktion, jeg var derhenne en tur, men købte intet.
Jeg traf Kristen Rams og hans stedsøn, Søren, denne forlangte en giftermålsattest af mig. Han har
købt en gård af Kristen Thomsen i Asdal, den gård som forhen ejedes af Frederik Therkildsen og før
ham af Kristian Lang. Han skal give kr. 37000,00 for den, den er på 33 td. land, og der er 10 køer på
den. Søren skal giftes med en søster til forstander Olesen, Horne Højskole. Kristen Rams sagde til
mig, at der var ingen fader navngivet i kirkebogen til Søren. Jeg svarede, at jeg skulle blot have de
samme navne, som står i kirkebogen. Jeg var henne hos lærer N.P. Petersen, hvor jeg sad en stund
og talte med ham, han er i færd med at sende subscriptionsindbydelser ud til Th. Larsens bog, og
har sendt mig 4 lister til tegning af subskribenter. Jeg drak kaffe hos dem. Jeg var derefter henne

hos Frederik ved museet. Hans moder gav kaffe og cigarer, fordi jeg have leveret hende kartoflerne,
jeg sad en stund og talte med hende, hun kom til at fortælle en del om sit hjem. Hun er datter af den
gamle døve Peder Mølskov fra Astrup, hun er 83 år. En søster til hende var gift med den vanføre
Anders Mølskov, der overtog sin kones hjem, Han bor nu på Alderdomshjemmet i Hjørring. Hendes
mand døde for over 40 år siden, han hed Jørgen. Hun er meget snaksom. Da jeg gik fra hende, var
jeg henne i Bogsamlingen og fik bøger byttet. Jeg betalte årskontingent kr. 2,50. Jeg var inde i
grosserer Jakobsens gård og talte med min svoger, Kristen Lønsmann. Jeg traf også Otto Jakobsen,
hvem jeg fortalte, at Julius om kort tid kom hjem af tjenesten og spurgte om han havde brug for
ham. Det mente han ikke, da han havde rigeligt med folk for tiden, han sender et par mænd ud til
sin landejendom for at give dem beskæftigelse. Jeg talte med Marie fra Ørnbøl, hendes søn, Hans,
har ikke trukket et frilov, men han vil vel leje for sig. I Varehus købte jeg et syskrin for kr. 6,00 til
konfirmationsgave til Niels Jakobsens datter, Johanne. En flødebøtte loddet kostede kr.0,35. Hos
sadelmager Hansen fik jeg et seletøj repareret for kr. 3,50. Købt en kurv for kr. 6,00. Hos Klock
købte jeg konfirmationstelegrammer (5) for kr. 2,80. Tråd og Knapper for kr. 2,50. Hos Anton
Jensen en flaske fernis kr. 3,00. Hos Kraglund tobak kr. 3,50. Drikkepenge kr. 1,00. På hjemvejen
fik Frederik Stein kørende med mig et stykke, han lod til at Andreas Træholts karl, Adolf Vinther,
var dårlig til at passe hendes bedrift. Kristian Træholt har boet hos Kristen Nielsen i sommer, han
kunne ikke med Adolf. Afsendt brev til Julius med 2 tillægsbrevkort. Brev til Peter. Telefon:
Ottenius Sørensen.
Søndag, den 3. oktober. Blæst. Koldt.
Konfirmation i Bjergby Kirke. Vilhelm var cyklende derop. Stine var hjemme i sit hjem i dag, hun
har en broder, der blev konfirmeret. Jeg gav telegrammer til Laurids Larsens søn. Martin Andersen,
Kabbeltveds, datter. Laurids Jespersens datter. Marinus Vestergaards søn og lærer Jensens datter.
Niels Jakobsens datter, Johanne, gav jeg et syskrin og et kort. Anna Lyngsig var hernede i
eftermiddag. Telefon: Laurids Dalsgaard.
Mandag, den 4. oktober. Blæst. Koldt.
Modtog brevkort fra Niels Bak (genforeningsfesten). Brev og 4 tegningslister fra lærer N.P.
Petersen. Telefon: Kristen Holtegaard (han bad om et flyttebevis til sin datter, Marie, der tjener hos
borgmesteren i Skagen). Steffensen (han ville bytte en vædder med mig). Do (jeg tilbød ham at ville
sælge ham en vædder i stedet for at bytte). Lærer N.P. Petersen (han bad mig skaffe en mand i
Asdal til at agitere for subskription af Th. Larsens bog om Vendsyssels politiske Historie). Lærer
Jensen (han inviterede Holger til at komme op til skolen i morgen eftermiddag i besøg. Jens skulle
have lov til at have nogle af sine venner samlet). Kr. Kristiansen (lånt et ostekar). I aften talte lærer
Petersen fra Tommerup i Bjergby Forsamlingshus. Vilhelm var cyklende derop.
Tirsdag, den 5. oktober. Tørt vejr. Stille og smukt sidst på dagen.
I formiddags var Andreas hernede, vi fulgtes ad hen til Niels Grøntved. Jeg købte en vædder af
ham, den er sorthovedet og vejede 132 pund. Han fik en vædder af mig, der vejede 100 pund. Hans
hyrde byttede vædderne i middags. I eftermiddag var Holger oppe i Nordre skole til børnefest. En
karl fra Astrup var her efter en giftermålsattest. Modtog en skrivelse fra Historisk Samfund,
sålydende:
Da, der er al udsigt til, at papirpriserne vil stige yderligere efter 1. januar 1921, og da Historisk
Samfund skal bruge et ret stort parti til Thomas Larsens bog: ”Vendsyssels politiske Historie”, hvis
udgivelsen kommer i stand, skal jeg herved bringe i forslag, at Samfundet allerede nu køber det
fornødne papir til bogen i et oplag af 2000 expl. samt papir til Vendsysselske Årbøger 1921. Hvor

meget papir, der skal bruges, kan ikke bestemt opgives, men 200 ris vil sikkert være minimums.
Pengene til indkøbet. Ca. kr. 8000,00, vil med bestyrelsens garanti kunne fås i et pengeinstitut i
Hjørring til vekselrente. For mig står det som rigtigst at købe nu, skulle udgivelsen at Thomas
Larsens bog ikke kunne gennemføres, kan vi jo altid afhænde papiret igen, og der kan da kun blive
tale om rente og konjukturtab, og det sidste kun under forudsætning af, at papirprisen går ned i nær
fremtid, hvilket vel må anses for udelukket.
Vrå den 14. september 1920, C. Klitgaard
De øvrige bestyrelsesmedlemmer var stemt for købet, og jeg underskrev også.
Telefon: Steffensen (han var kommet i tanker om, at han ikke ville have mit vædderlam).
Kobbersholt (Rasmussens moster spurgte om, hvor hun kunne hæve sine alderdomspenge, jeg
svarede, at andragendet skulle først bevilges). Martinus Krøgholt (han havde et sognerådsbrev, der
var adresseret til sognefogeden for Bjergby-Mygdal). Ottenius Sørensen. Martin Thøgersen var
herhenne og telefonerede til Jens Chr. Moltsen, Kærgaard. Han havde hørt fortælle, at Kærgaard
havde sagt den dag, der var auktion i Rams, at han ville sælge gården med 70 td. land og 4 heste for
kr. 46000,00. Nu var Jens Thøgersen blevet opsat på at ville have gården, og Martin mente også, at
han kunne nok drive den, da han var meget køn (flittig). Da Martin så fik Jens Moltsen i tale, sagde
han, at gården skulle koste over kr. 60000,00, og der var kun 3 heste ved gården. Desuden var de
ved at handle med ejeren af Hummelkrog. Sendt Kristen Holtegaard et flyttebevis til hans datter,
Marie. Sendt Ole Vase et brev.
Onsdag, den 6. oktober. Smukt vejr.
Købmanden fra Aagaard var kørende herop med 1 pund kaffe. Købt torsk af en fiskekrejler for kr.
1,75. Modtog brev fra Peter og Kristen Lønsmann. Afsendt brev til Niels Bak og Chr. Klitgaard,
Vraa.
Torsdag, den 7. oktober. Smukt.
Kristian Frederiksen og en karl fra Snevre samt Petrea Mortensen var her. I eftermiddag var jeg til
sognerådsmøde i Fattiggården. Telefon: Kr. Kristiansen. Ved sognerådsmødet i dag fik jeg Kr.
Kristiansen til at gå og se til den røde. Mens han var ude, meddelte jeg sognerådet, at Kristiansen
holder sølvbryllup den 29. oktober og spurgte om sognerådet skulle forære ham en gave i den
anledning. Det var de alle med på, og det blev bestemt, at jeg og Ottenius skulle købe den. De
betalte mig deres bidrag der til. Ottenius Sørensen kr. 15,00. Laurids Pedersen kr. 15,00, de øvrige
6 gav hver kr. 10,00. Søren Nørmark var ikke mødt, jeg udtalte, at jeg ville give kr. 20,00.
Fredag, den 8. oktober. Smukt vejr.
I dag holdt Ydre Mission sit årlige udsalg i Hjørring. Jeg og Ingeborg kørte derop med den gamle
for Niels Jakobsens fjedervogn. Vi havde et vædderlam med til Kr. Lønsmann. Vilhelm var
cyklende derop i eftermiddag. Jeg havde 3 skæpper kartofler med til Anna og Maria. Da vi havde
fået hesten fra hos L. Kraglund, gik vi hen i St. Cathrinæ Kirke, hvor der var gudstjeneste kl. 10½
ved pastor Sørensen fra Aalborg. Efter tjenesten blev der ofret på alteret, jeg gav kr. 5,00. Da jeg
kom hen i Kraglunds gård, var Kr. Lønsmann der, vi trak lammet ned til Otto Jakobsens og fik det
vejet, det vejede 88 pund, og Kristen trak hjem med det. Jeg og Ingeborg var oppe hos Maria og
spiste til middag. Jeg var en tur henne hos lærer Petersen, han var med henne på Missionshotellet
og fandt 3 kartoffelsække til mig. Kristen Lønsmann betalte lammet med kr. 0,90 pr. pund: kr.
79,00. Jeg indleverede et seletøj til sadelmager Hansen til reparation, købt nafta for kr. 0,65. Hos
tømmerhandler Petersen købte jeg 21 fjæl, 4 alen lang, 3 træer, 4½ alen og 8 meter Icopal pap for
kr. 58,66. Købt varer hos Kraglund for kr. 41,91. Vilhelm fik kr. 10,00 af sin moder og kr. 5,00 af

mig. Drikkepenge kr. 1,00. Købt 1 bog på udsalget kr. 1,00. 1 sanghæfte kr. 0,35. I dag blev der
leveret tag til Søndre Skole. Jeg lånte 74 kg. af Kristiansen. Andreas leverede det for mig. Telefon:
Andreas Degnbøl.
Lørdag, den 9. oktober. Smukt. Varme.
I eftermiddag var Ingeborg en tur oppe på kirkegården at pynte ved gravene. Kristen Maaens søn,
Alfred, var her om en giftermålsattest. Søren Houens søn var her med kommuneregnskabet og fik
en pakke tøj med hjem fra Anna Pedersen. Fattigårdsbestyrer Thorvald Nielsen var her. Smed
Søren Pedersen var her og synede maskinerne. Jeg modtog et langt og interessant brev fra pastor
Asmussen, Hirsholmene, tilligemed et manuskript af ham om Hans Vissings ligsten. Telefon:
Søren Houen. Bestyrer Thorvald Nielsen og Søren Nørmark.
Søndag, den 10. oktober. Smukt. Stille vejr.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Stine var i kirke. Der var mange folk i kirke, der var jo
konfirmandaltergang. Der blev lyst til ægteskab 1. gang for Frants Gru, Aalborg og en ukendt pige.
Jeg var ifølge med Kristian Kristiansen fra kirke. Han fortalte, at Karen Marie Vandkær døde på
Hjørring sygehus i går nat, hendes sygdom var hjerneblødning. Hendes søskende var henne at
efterse hendes gemmer i går eftermiddags. Ingeborg var oppe at se til Johannes Vestergaard kone,
Stine, i eftermiddag. Hun er ikke i nogen videre pine, men har hele tiden feber og sveder.
Mandag, den 11. oktober. Stille vejr.
I aften kom Julius hjem, han blev permitteret i går og rejste fra Vordingborg i går formiddags. Han
kom til Hjørring i formiddags og havde fået kørende med Spille Jens fra Hjørring. Glar Frederik
var her med fisk, købt for kr.3,40 af ham. Modtog Årbogen for 1920 fra lærer N.P. Petersen.
Telefon: Laurids Dalsgaard kone. Ottenius Sørensen. Skrædder Martin Isaksen, Bjergby. Andreas
Degnbøl.
Tirsdag, den 12. oktober. Smukt, stille vejr.
Julius var nede hos lægsmanden og viste sin soldaterbog, han var den vej ad Degnbøl efter
vurderingsprotokollen. Kreaturhandler Brogaard var kørende her. Modtog brev fra Søren
Jørgensen, Sindal (han meddelte, at hvis jeg ville være med til at skænke politimester Funck en
gave, så kunne jeg sende den til Kr. Ugilt). Telefon: Martinus Krøgholt. Andreas Degnbøl. Pastor
Thaarup.
Onsdag, den 13. oktober. Smukt. Stille.
Julius var cyklende til Hjørring i eftermiddag. Aagaard købmand var her i dag. Hans Nielsens karl
var her i aften. Lærer Fischers hustru, Asdal, er død. Strandfoged Niels Mikkelsens hustru fra Nr.
Lyngby, Petrea Marie Magdalene, er død. Telefon: Pastor Thaarup. Hans Nielsen, Bakkegaard.
Torsdag, den 14. oktober. Stille Mildt.
Holger var oppe hos Høkeren. I eftermiddag var jeg oppe til Laurids Dalsgaards for at se på en sten
til et genforeningsminde. Kr. Kristiansen, Peder Jakobsen, Søren P. Nielsen og Jens Præstegaard
var også mødt. Vi drak kaffe og røg cigarer og talte om et og andet. Jens Præstegaard fortalte, at
hans farbroder, Jørgen Peter, døde i fjor sommer. Han havde solgt sit hus til sognefogeden i
Bindslev, han var ved at være noget skør en tid, da han så kom sig, fortrød han at have solgt huset;
Jørgen Peters søn, Jens Kristians, der levede ugift, døde i sommer. Til hans kiste var sendt en krans
fra en unavngiven, man mente, det var fra hans datter (Sine Bidstrups datter). Jens Præstegaard
sagde, at Jens Kristian skulle have sagt, at Valdemar Jakobsen, Stabæk, var fader til pigen. Sidste

fredag holdt Peter Jakobsens søn, Carl, bryllup med Niels Hejselbæks datter. De bor i Vester
Hejselbæk, og Niels bor i gården norden for kirken. Tagsighede har solgt sin kobesætning (26 stk.)
til N. Mellergaard og Kristian Møller, Højtved, for godt kr. 9000,00. Vi var nede at se på en sten,
der ligger i bækken, det er en ret pæn sten, men da den er noget stor, blev vi enige om at få Niels
Bak ned at se på den og høre hans mening om den, før vi foretager os noget med den. I dag blev
Karen Marie Vandkær begravet på Mygdal kirkegård. Der var et stort følge. Modtog brev fra Ole
Vase. (Han vil nok samle subskribenter på Th. Larsens bog). Telefon: Kr. Kristiansen. Lærer N.
Petersen. Lærer Jensen (han vil nok modtage en subskriptionsliste på Th. Larsens bog). Cand.
Theol. Thorvald Krøgholt (han bad mig indmelde sig som medlem af Vendsyssel historiske
Samfund, han vil nok subskribere på Th. Larsens bog og ønsker at købe hans bog ”En
Gennembrudstid” og Årbogen for 1918). Thorvald har været lærer på Ryslinge Højskole i sommer
og bliver der også nok til vinteren. Kristian Mortensen og Peter Degnbøl var her i aften og fik et
kort udfyldt, Andreas’ hyrde var hernede med en gås, som skal være ved vore gæs.
Fredag, den 15. oktober. Stille, mildt vejr.
Lærer Fischers kone fra Asdal blev begravet i dag. Afsendt brev til Kristian Ugilt, jeg sendte ham
kr. 10,00 til politimester Funck. Brev til lærer N.P. Petersen (kort), Lærer Jensen
(subskriptionsindbydelse på Th. Larsens bog). Modtog brev fra Peter. Telefon: Laurids Pedersen
(han bad mig købe en kakkelovn til Fattiggården i morgen, da sygeplejersken har meddelt, at hun
nok er tilfreds med at få den vestre stue). Pastor Thaarup (han meddelte, at der afholdes eksamen i
Søndre Skole på onsdag og i Nordre Skole på torsdag, hver dag kl. 9). Lærer N.P. Petersen
(indmeldte Thorvald Krøgholt i Historisk Samfund, han meddelte, at dem, som ville have Th.
Larsens bog ”En Gennembrudstid” skulle have årbøgerne for 1917, 18 og 19 og betale kr. 2,00 pr.
årgang). Martinus Krøgholts kone (da Thorvald var i Vrå, meddelte jeg hende ovenstående).
Købmand Jepsen (jeg spurgte, om Peters bukser, de var ikke færdige). Møller, Ø. Thirup (han
mente, at vi burde søge at få manden, H. P. Hansen, dømt til at betale til familiens underhold, og
det burde vi have gjort for nogen tid siden. Han tilrådede mig, at forhøre om fremgangsmåden ved
amtet). Andreas Degnbøl. Afsendt en pakke til pastor J. Asmussen, Hirsholmene, samt et brev,
porto kr. 0,70. Betalt posten kr. 3,30 for Kristian til Tommerup Elevforening. Steffensen søn var
her med mejeripenge kr. 227,22.
Lørdag, den 16. oktober. Lidt koldt.
Jeg kørte til Hjørring med den røde for fjedervognen. Jeg var den vej ad Degnbøl med 3 skp. hvede
til mel. Andreas Degnbøl var med mig til Hjørring, jeg kørte i hans fjedervogn. I Bjergby var jeg
inde ved Ottenius Sørensen. Jeg havde 1 td. kartofler med til lærer N.P. Petersen. Spændt fra hos
Søren M. Jensen. Jeg var nede hos Maria og Anna med noget lammekød og fik noget tøj til Otto.
Jeg fik min middagsmad hos pigerne. Jeg var nede på posthuset og afsendte en pakke til Peter samt
kr. 120,35. Jeg var oppe hos lærer Petersen og drak kaffe. Jeg modtog 35 årbøger af ham samt 1
årbog til sognerådet. Jens Iversens søn fra Hundelev var der, hans fader var til begravelse i Lyngby
med redaktør Mikkelsens moder. Jeg var nede på Diskontobanken og hævede penge på en check.
Jeg var nede på Amtskontoret 2 gange. Modtog en pølse hos Røgeren kr. 0,25. Jeg var inde på
Fællesforeningens lager og så på en overfrakke og en kakkelovn. Modtog en trøje hos
trikotagehandler Hansen kr. 3,25. 1 blyant kr. 0,10. Varer hos Søren M. Jensen kr. 4,14. Betalt
sadelmager M. Hansen for at reparere et seletøj kr. 8,00. Drikkepenge kr. 1,00. Jeg var henne i
Bogsamlingen, hvor jeg fik nogle urangerede bøger af N.P. Petersen. Andreas og mig var henne
hos møbelhandler Sørensen, Nørregade, og så på et skrivebord til Kristiansens sølvbryllup.
Telefon: Ottenius Sørensen. Do. Kristian Mikkelsen, Skibsby. Otto Fyldte 9 år i dag.

Søndag, den 17. oktober. Lidt koldt.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Julius og Vilhelm var i kirke. Der blev lyst til ægteskab for
2 par. Telefon: Thorvald Nielsen, Fattiggården. Kristen Mikkelsen, Skibsby. Stine var i byen i
eftermiddag.

Mandag, den 18. oktober. Ret hård frost.
I dag kørte jeg op til smed Bertelsen med de 2 forreste fjedervognshjul. Derfra kørte jeg hen til
Ottenius Sørensen, hvor jeg havde hesten inde, mens vi ordnede nogle kommunale sager. Da jeg
kørte hjem, var jeg den vej ad Degnbøl efter 100 pund (32 stk.) hvidkål, som Andreas havde købt
af Albert Jensen til mig. Jeg betalte dem med kr. 8,00. En lille pige fra Bindslev, slagter Nielsens
datter, fik kørende med mig fra Fælled og ned til Grøntved. I aften var Kristiansen hernede efter
nogle ernæringskort, og jeg fik nogle oplysninger om hans forældre m.m. Niels Andersen havde
vort mel fra møllen. Den røde kvie fødte en stor rød kviekalv i formiddags. Vasket klæder. Modtog
brev fra Kathrine, Johannes’ kone. Telefon: Fattiggården. Martinus Krøgholt. Do. Ottenius
Sørensen. Kr. Kristiansen. Møbelhandler Holt Sørensen. Andreas Degnbøl.
Tirsdag, den 19. oktober. Let frost.
Telefon: Thorvald Krøgholt. Humlemanden fra Fyn var her, købt en børste af ham for kr. 3.25.
Onsdag, den 20. oktober. Rent hård frost i morges.
Jeg var til eksamen i Mygdal Søndre Skole i dag. Foruden mig var pastor Thaarup og Laurids
Pedersen mødt. Efter endt eksamen var Laurids Pedersen og jeg nede i Fattiggården og så på
lejlighederne der. Telefon: Kr. Kristiansen (han fortalte, at Thøger har solgt sit hus til Ole
Frederiksen for kr. 1100,00, og at han vil flytte op til Fattiggården den 6. november). I aften kom
Niels Pedersen, Kabbeltved, her. Han var ude at samle penge ind til Edvard Knudsens sølvbryllup.
Jeg gav kr. 10,00. Tel: Andreas Degnbøl. Han fortalte, at Jensen. Odden, har lejet Forsamlingshuset
den 31. oktober om aftenen, hvor han vil holde en fest til ære for skovfogeden Peder Kristian
Larsen, der så har tjent på Odden i 50 år.
Torsdag, den 21. oktober. Smukt. Let frost.
Eksamen i Mygdal Nordre Skole. Jeg var deroppe. Pastor Thaarup og Laurids Pedersen var også
mødt. Jeg havde en årbog med til lærer Jensen og frøken Nielsen. Præsten bestemte, at der skal
afholdes menighedsrådsvalg i Mygdal tirsdag, den 16. november. Modtog brev og pakke fra
Kristian. Telefon: Brugsforeningen, uddeler Nielsen (han blev indmeldt som medlem af Historisk
Samfund og lovede at tage en subskriptionsliste til Th. Larsens bog). Lærer N.P. Petersen (han
sagde, at Historisk Samfunds medlemmer ikke kunne vente at få Th. Larsens bog under kr. 9,00 og
andre under kr. 12,00. Papiret til den koster kr. 5500,00 Bogtrykker Jørgensen skal have kr.
7000,00. Billederne kr. 2000,00. Honorar til Th. Larsen kr. 1500,00. Rentetab kr. 1000,00. Papiret
til bogen er købt og bliver leveret om 6 uger. Petersens kone er syg og har holdt sengen i 3 dage).
Anders Kabbeltved (han vil bytte mælketur med mig). Købt fisk for kr. 2,00.
Fredag, den 22. oktober. Frost. Rim. Stille vejr.
I eftermiddag kørte jeg op til Anton Uslev med et gammelt hjul. Jeg var inde ved lærer Vinther og
lovede ham en årbog, som jeg modtog kr. 3,00 for, han fik også en liste til subskriptionsindbydelse
på Thomas Larsens bog, oppe ved Anton Uslev drak jeg kaffe, derfra kørte jeg hen til smed

Bertelsen, Bjergby efter 2 fjedervognshjul, som han havde lagt ringene om på, det kostede kr.
14,00, men så skyldte han mig kr. 1,50, som han betalte mig. Han sagde, at en td. smedekul koster
kr. 50,00, og så er det ikke mere end det halve af den, som dur. Da jeg kom til Odden, leverede jeg
fodermester Pedersen en årbog og modtog kr. 3,00 for den. I formiddags var en dreng fra Odden
her. Niels Grøntved og smed Søren Pedersen var her også. I aften var Martin Sørensen her, han var
ude med bidrag til en sølvbryllupsgave til Kr. Kristiansen og Josefine, han modtog en årbog og
betalte den med kr. 3,00,
Han bestilte Th. Larsens bog. Karlsmindes fodermester var her i aften. Marked i Sindal. Telefon:
Niels Olhøj, Tversted. Laurids Vinter. Do. Pastor Thaarup. Andreas Degnbøl, Skæve.
Brugsforeningen. Karl var oppe i Brugsforeningen i aften og blev klippet, det kostede kr. 0,50, han
fik kr. 1,00.
Lørdag, den 23. oktober. Stille.
Marked i Hjørring. Vilhelm cyklede derop i eftermiddag, han modtog kr. 10,00. Karl fik kørende
med Niels Jakobsen. Julius cyklede i morges tidlig, han ville ned til Sæby Andelsslagteri og måske
til Skæve, han fik kr. 10,00. Karl kr. 20,00. Jeg flyede posten kr. 197,50 til uddeleren for 1000
pund majs. Modtog brev fra Maria. Telefon: Laurids Dalsgaard. Fru Grøntved. Muget under svin
og kalve. Julius var nede i Sæby, der fik han at vide, at bogholderpladsen, han søgte, var besat, han
cyklede så til Harald Jensen, Nejsum, Skæve sogn og fæstede sig til ham som kontrolassistent for
Skæve Kontrolforeningen for en løn af kr. 1200,00 fra 1/11 20 -31/10 21. Derfra cyklede han så til
Hjørring.
Søndag, den 24. oktober. Smukt. Let frost og rim.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke og gik til alters. Der blev lyst til
ægteskab for 3 par. 3. gang for Frants Gru og en svensk pige, 2. gang for Hans Nielsens karl,
Herman Chr. Jensen og Ane Pedersen, 1. gang for en karl fra Tversted og Knud Møllers datter,
Oktavia Kristiansen. Peter Nørskov vil op til præsten i morgen og tale med ham om missionsugen.
I eftermiddag gik jeg og Ingeborg op til Kristen Lyngsigs og var til møde i missionshuset kl. 6. Der
var kun mødt en halv snes mennesker. Vi bestemte at holde prøvevalg til menighedsrådsvalget i
missionshuset fredag, den 5. novb. eftermiddag kl. 5. Ingemann Andersen fra Hjørring var
cyklende herned i dag. Niels Grøntveds pige, Krista, var her i eftermiddag. Telefon: Harald Jensen,
Skæve. Grønbæks pige var her efter et højskoleskema.

Mandag, den 25. oktober. Stille. Let frost.
I dag holder Edvard Knudsen og hans hustru, Marie, sølvbryllup. Afsendt brev til Vendsyssel
Tidendes redaktion (meddelelse om Kr. Kristiansen i anledning af hans sølvbryllup). Modtog bog
fra Niels Adelstorp, Østervraa (”Vendelboerne, der hjælper sig selv”). Telefon: Hans Nielsen,
Bakkegaard (vi fik en længere disput om samfundsforholdene m.m.). En karl fra Karlslunde.
Hestesyn i Stenshede.

Tirsdag, den 26. oktober. Mildt og stille vejr.
Lærer Jensen var her i formiddags, han havde modtaget et højskoleskema fra Kristen Steens datter,
Anna. Grønbæks pige var her med et højskoleskema. Telefon: Lærer Jensen. Do. (jeg meddelte
ham, at jeg ikke skal skrive på Anna Steens skema, da hendes moder bor i Bredfald ved Hjørring,
hun tjener på Rønde Højskole i sommer. Kristian Steffensen, Snevre. Grønbæk Ellelund. Do. Søren

Nørmark. Andreas Degnbøl (han fortalte, at Kristiansens sølvbryllup holdes i forsamlingshuset, da
de ikke mener at kunne huse alle gæsterne. Bagt brød.
Onsdag, den 27. oktober. Mildt. Stærk tåge.
Holger var ovre ved Krøgskrædderen efter Peters bukser. Jeg kørte til Hjørring med den gl. røde
for fjedervognen. Oppe ved Kristian Degnbøl fik jeg Knudsine op at køre, hun fik også kørende
med mig hjem. Jeg havde et seletøj og en pisk med til sadelmager M. Hansen til reparation.
Spændte fra hos L. Kraglund. Jeg var nede på politikontoret og hævede nogle penge. Hos Sofus
Thomsen modtog jeg noget garn, som jeg betalte med kr. 17,70. Solgt 12 skind til Kraglund kr.
7,00. Købt varer for kr. 9,02. Hos møbelhandler Holt Sørensen modtog jeg det skrivebord, som
sognerådet vil forære Kristiansen til hans sølvbryllup. Jeg betalte det med kr. 125,00, hvoraf jeg
selv har betalt kr. 35,00. Købt mediciner for kr. 1,30. En bøtte loddet kr. 0,65. Vilhelms støvle
repareret kr.1,00. Jeg var oppe hos Maria og Anna med noget kød og fik min middagsmad der. Jeg
var oppe hos lærer N.P. Petersen og modtog årbøger til uddeler E. Nielsen. Hans kone har ligget
syg i nogen tid, og i morgen skal hun på sygehuset, hvor det er meningen at hun skal være i 14
dags tid. Jeg var oppe i Bogsamlingen og fik bøger byttet. Oppe på Vendsyssel Tidendes kontor
fortalte de, at mine notitser om Kristiansen kommer i avisen i dag. Martin Sørensen spurgt om vi
købte et skrivetøj, når vi købte skrivebordet. Han og Søren Houen skal hen at købe en genstand.
Andreas sagde, at der blev givet kr. 8,00 af hver til en gave. Søren Rams fortalte, at han skal have
bryllup på fredag den 29. ds. Kristiansen fortalte, at han låner stentøj af isenkræmmer Kaas mod en
provision af 5%, knive og gafler låner han på Hotel du Nord med en afgift af kr. 0,04 pr. par.
Frederik Uslev har købt Karen Marie Vandkærs hus for kr. 6000,00 og flytter derned den 1.
november, han har solgt sit hus i Hjørring. Knudsines søn, Valter, flytter den 1. november fra
Anton Villadsen og ned til Bangsbostrand Mølle, hvor han skal være kørekarl for en løn af
kr.800,00. Modtog brev fra Peter. Telefon: L. Kraglund. Pastor Thaarup. Posten havde kr. 3,00 til
mig fra Thorvald Krøgholt for Historisk Samfund.
Torsdag, den 28. oktober. Tåge. Mild vejr.
Otto var oppe i Degnbøl efter kommuneregnskabet. Thomas Gru var her. Afsendt brev og pakke til
Peter samt sendt ham kr. 20,00. Telefon: Søren Nørmark. Pastor Thaarup (han fortalte, at Axel
Jakobsen var født i Raabjerg, men døbt i Bjergby Kirke). Ottenius Sørensen (han fortalte at Søren
Nørmark vil give kr. 15,00 til Kristiansens sølvbryllupsgave). Andreas Degnbøl (han havde været
oppe i Tagsighede, hvor der blev holdt auktion over Nielsens besætning, kreaturerne blev betalt
med høje priser). Sendt uddeler Nielsen 5 årbøger.
Fredag, den 29. oktober. Lidt læst. Tørt vejr.
Da jeg først på dagen ville hejse flaget i anledning af Kristiansens og Josefine Stenshedes
sølvbryllup gik flagsnoren itu, og da jeg heller ikke kunne få løsnet møtrikkerne, som holdt
stangen, endskønt jeg arbejdede længe derpå, så fæstnede vi flaget på en læssestang, som vi bandt
op i et kastanjetræ. Da vi havde spist middagsmad, kørte jeg op til Stenshede med et skrivebord,
som sognerådet forærer sølvbrudeparret. Jeg var inde og fik vin, kaffe og kage. Peter Putten og
Kristians søster fra Tolne sad der. Hun er enke og bor i et hus i Tolne, som i gamle dage kaldtes
Rottehuset, det var i dette hus Mikkel Skræddergaarden boede de første år, han og Amalie var gift.
Hun har sin moder hos sig. Peter Putten fortalte, at der havde stået et stykke i avisen i går om
Kristian og Josefine, det var godt skrevet, det var en klog mand, der havde skrevet det, sagde han.
(Det var det stykke, jeg havde skrevet). Kristians broder Laurids kone er død og skal begraves i
morgen. Østen i gården samt på vejen vesten for gården var rejst et par smukke æresporte. I morges
havde Bjergby, 6 mand stærk mødt og spillet for parret. Anton Uslev er dirigent. Lidt over 5 gik

jeg og Ingeborg op til Stenshede, der var mødt en del folk, og vi blev beværtet med vin og kage
samt cigarer. Der var mødt en mængde folk. Laurids Dalsgaard er misfornøjet med Fattiggårdens
regnskab. Der var ingen indtægt for skind, uld eller fjerkræ, og han syntes også, det var for galt
som der blev købt ind til husholdningen af slikkerier, svesker, rosiser osv. Han tænkte på at få
tilsynet til sammen med sig at gennemgå regnskabet, hvilket jeg tilrådede ham. Jeg overleverede
Ottenius Sørensen en del regninger og modtog det detaillerede kommuneregnskab af ham. Niels
Bak sagde, at han mente ikke, det detaillerede kommuneregnskab skal fremlægges til eftersyn, men
han turde dog ikke sige det bestemt. Peter Nielsen havde haft Kristen Jespersen nede at se på Skeen
Mølle Bro og ville nok påtage sig arbejdet med reparationen af samme. Kristian Boelt fortalte, at
der er 2 bryllupper i Bjergby i dag, det er Mads Fr. Madsen, Lamdal, der har 2 døtre, som har
bryllup i dag, den ene bliver gift med en karl fra Pindherred. Søren Rams bliver viet i Horne Kirke i
dag. Brylluppet står på Horne Højskole. Jensen, Lundergaard, holdt ikke af den brune hoppe, han
købte af mig, hun var skæv over lænden, og da hun blev i bedre foderstand på grund af, at karlen
røgtede stærkt på hende, så blev det mere synligt, og hun var også slem til at stryge sig efter at hun
var blevet bagskoet, han var meget heldig den dag han solgte hende, da de mønstrede hende, brugte
de petroleumsmotoren, det havde en svær oplivende virkning på hende.
Lidt over kl. 10 brød hele selskabet op og marcherede hen til Forsamlingshuset, det var et langt tog,
omkring 170 mennesker. Ved forsamlingshuset måtte vi vente en stund, inden vi kom ind, da
gæsterne skulle ordnes og bænkes. Uden for forsamlingshuset var rejst en stor og smuk æresport,
og inde i huset var også pyntet smukt op. Mads Chr. Pedersen var den styrende der, og han havde
en hel stab af kvindelige hjælpere. Omsider blev vi bænket, og spisningen begyndte, der var 3
rækker borde langs ad huset, og 1 bord tværs over ved nordre ende, ved dette var Kristiansen og
hans familie placeret. Første ret var kød og sauce. Da vi var færdig dermed slog pastor Thaarup på
sit glas og holdt en tale ud fra et bibelord om, at ægtefolk skulle bo sammen og blive til ét. Vi fik
derefter suppe og siden kartofler, kød og dessert, budding, kage og vin. Der blev holdt en tale af
lærer Jensen, der priste hjemmet i Stenshede. Mads Kristian kom hen til mig med en bunke
telegrammer og bad mig bistå lærer Jensen med at oplæse samme. Da han var gået, spurgte
Ingeborg mig, hvad det var, han ville mig. Jeg svarede, at han bad mig holde en tale, det blev
Ingeborg noget ængstelig over. Lærer Jensen oplæste først sine telegrammer, og derefter læste jeg
den bunke, der lå ved mig. Jeg glemte at notere, at før spisningen tog sin begyndelse, bød
Kristiansen os alle et hjerteligt velkommen. Niels Bak holdt en livlig tale og sagde, at han havde
været glad for at arbejde sammen med Kristiansen i sognerådet i de 4 år, de havde arbejdet sammen
der. Til at begynde med var han ikke videre dristig overfor ham, han havde fået det indtryk af ham,
når han ved enkelte lejligheder havde hørt ham ved politiske møder, at han slog noget hårdt, han
havde også fået et meget godt indtryk af hjemmet i Stenshede, hvor han dengang kom mindst hver
fjerdingår, og siden havde de arbejdet sammen i dyrtidsudvalget, de havde ikke altid været enige
eller haft samme syn på, hvorvidt der skulle ydes hjælp eller ej, men det havde altid været en
fornøjelse at arbejde sammen med ham, og han mente også, at Kristian ville blive savnet, hvis han
til næste år udtrådte at sognerådet. Jensen, Lundergaard, ville fraråde Kristian at modtage valg til
rådet tiere, og i det hele taget bede ham om ikke at lade sig optage for meget af det offentlige liv,
da dette ville blive til skade for hjemmet. Han ville anse det for en ulykke for ham, om han blev
diplomat, og han ville tilråde hans hustru at holde igen, hvis der skulle være fare derfor.
Jeg udtalte, at jeg ikke var enig med Jensen, og mente ikke, at der var fare for, at Kristian blev for
optaget af det offentlige liv, jeg takkede Kristian for godt samarbejde i sognerådet, og jeg ville
ønske, hvis jeg skulle vedblive at have sæde i sognerådet, at Kristian så også måtte blive ved, jeg
troede ikke, det blev let at finde en mand, der kunne erstatte Kristian med hensyn til at lede
arbejdet på kommunen veje. (Fra forsamling blev der råbt ”hørt” til denne udtalelse). Kristiansen

bragte en tak for al den opmærksomhed, der blev vist ham, det var ham et bevis for, at han ikke
havde mange uvenner. Han bragte specielt Niels Bak en tak, det var en højtid for ham, når N. Bak
besøgte ham, og det var ham også altid en glæde, når Anders Kabbeltved eller Kristian Grøntved
kom kørende og tog ham på til Fattiggården. Ved bordet blev sunget flere salmer. ”Den signede
dag med fryd vi ser” og ”Det er så yndigt at følges ad”. Der blev omdelt en trykt sang, forfattet
specielt til anledningen, den gik på melodien ”Min navn det er Jens Peter Knalderup”, den blev
sunget et par gange. Da vi var færdige med at spise, samledes folk til samtale, medens dem, som
ikke kunne få plads første gang, samt tjenerpersonalet spiste. Der blev sunget nogle
fædrelandssange. Jeg talte med pastor Thaarup, Lærer Jensen, Frk. Nielsen. De kr. 3,00, hun skal
betale for årbogen, giver jeg til Foreningen til Opførelse af Små Kirker. Hendes kakkelovn har
være slem til at ryge, og nu har hun fået Peter Overgaard til at reparere ved den, men da de skulle
have en del støbegods til den fra Mors, og dette ikke var modtaget, så var den ikke repareret endnu.
Jeg talte med Kristians broder, Andreas, der bor norden for Taagholt i et hus, som Peder Klodske i
sin tid ejede. Søren Houen sagde til mig, at han troede nok Kristian ville modtage valg til
sognerådet, når han troede, at der var stemning for hans genvalg. Smed Ejnar Pedersen bestilte Th.
Larsens Politiske Erindringer. Kl. 1½ drak vi kaffe, og så gik jeg og Ingeborg hjem, vi var hjemme
kl. 2,50, men det blev nok på morgensiden, inden de sidste gæster forlod Forsamlingshuset. Af
gaver sølvbrudeparret modtog foruden en bunke telegrammer, skal nævnes: 1 skrivebord fra
sognerådet kr. 125,00, 1 etui med 1 stor ske, kr. 100,00, 12 spiseskeer á kr. 30 og 12 teskeer, alt af
sølv. 1 sølvskrivetøj, 1 gyngestol fra familien, 1 opstander fra Jens Peter Stokholm og en del flere
genstande. Sendt mejeribestyrer C. Storgaard 7 årbøger. Telefon: Brugsforeningen. Ottenius
Sørensen.
Lørdag, den 30. oktober. Blæst. Let frost.
Jeg hentede Kristian Degnbøl oppe hos Kristen Holtegaard i formiddags, han lagde nyt gulv i
pigekammeret, det tog han kr. 2,00 for, jeg skyldte ham kr. 1,50 for lægge bånd om et kar. Betalt
ham hans bælgtræderløn kr. 62,50 for et halvt år. Han modtog en årbog, som han betalte med kr.
3,00, og så bestilte han Thomas Larsens bog. Julius kørte op til brugsen med sit skrivebord, som
han sendte ud til Skæve.
Søndag, den 31. oktober. Koldt. Blæst.
Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. 1 karl fra Karlsminde og Jakob Steffensen, Kabbeltved, var her
efter et flyttebevis. Andreas var hernede, han modtog en årbog, som han betalte med kr. 3,00.
Anders Kabbeltved var den her vej fra kirke, han modtog en årbog og bestilte Th. Larsens bog.
Telefon: Anders Kabbeltved.
Mandag, den 1. november. Blæst. Vind sydvest. Tø.
I formiddags cyklede Julius herfra og ned til Skæve, han fik kr. 10,00, deraf betalte han bogtrykker
Adelstorp i Østervraa k. 3,50. Han fik et flyttebevis og et ernæringskort for november med.
Emanuel Poulsen (Peter Skjærpings søn) var kørende fra Solbjerggård efter Stines skab. Sidst på
dagen rejste Stine herfra, hun modtog sin restløn kr. 180,00. Jeg havde glemt at notere kr. 50,00,
hun havde fået i marts, men hun sagde, at hun havde fået dem. Hun har været en sjælden rar og
pålidelig pige. Vilhelm kørte op til Aksel Nørmark efter vor nye pige Helene Larsens kommode.
Peter Hansen var her efter en leveattest. Kristen Jespersen og Sofus Andersen var her efter et
flyttebevis. Karl var oppe i Stenshede og fik en hundredekroneseddel byttet. Afsendt brev til
boghandler O. Lohse (bestilt 2 hæfter af Hjemmets Bibliotek). Telefon: Kristian Kristiansen
(forlangt ham til at bytte en 100 krone seddel, hans pung var blevet borte, men han fandt den dog
senere). Lærer Jensen (han fortalte Frk. Nielsen har fået en petroleumsovn ind i sin skolestue).

Vendsyssel Tidende (indrykket en bekendtgørelse om ungdomsskolen). Martinus Krøgholt (han
meddelte, at der blev indvarslet til et prøvevalg til menighedsrådet enten mandag eller tirsdag i
næste uge. Han bad mig komme tilstede, som jeg også lovede). Laurids Vinther (han blev færdig
med at tække ved Søndre Skole i lørdags og ville have kr. 165,00 for sit arbejde, jeg bad ham sende
en kvitteret regning op til Ottenius Sørensen). I dag var der en hel del færdsel ad vejene. Folk
flyttede, og der er vel ikke mange gårde, som ikke mærker dertil. Her på gården flyttede Julius ned
til Skæve, hvor han skal være kontrolassistent. Stine flyttede til Solbjerggaard i Astrup, hendes
søster, Helene, flyttede fra Aksel Nørmark i Bjergby og hertil. Niels Jakobsens karl, Sofus
Andersen, flyttede ned til Anders Poulsen i Sdr. Bindslev. Niels Grøntveds pige, Krista, flyttede op
til Edvard Schjoldager, Skoven. Andreas Degnbøls søn, Johannes, flytter ud på Lolland. Datteren,
Kathrine, flytter hjem fra Sjælland. Frederik Uslev flyttede fra Hjørring og ned i Karen Marie
Vandkærs hus, som han har købt.
Tirsdag, den 2. november. Tø. Lidt blæst.
I eftermiddag var Ingeborg til kvindemøde til Jens Præstegaards. Frants Gru havde bryllup i
Mygdal Kirke i eftermiddag. En karl fra Hans Jensen var her efter et flyttebevis i dag. Telefon:
Ottenius Sørensen (Laurids Vinthers kone havde været hos ham i dag og modtaget betalingen for at
tække på Søndre Skole kr. 165,00).
Onsdag, den 3. november. Koldt: Blæst. Vind sydøst.
Jeg kørte til Hjørring med en gris, som jeg leverede på Andelsslagteriet, den vejede 110 kg. og jeg
modtog i forskud kr. 250,00. Betalt kr. 0,25 i holdepenge. Jeg spændte fra hos L. Kraglund. Jeg var
henne hos Maria og Anna og fik noget at spise og modtog et par benklæder til Holger af Anna, hun
forlangte kr. 3,00 i syløn, jeg gav hende kr. 10,00. Mariefortalte, at Søren Krattets datter, Kirsten
Marie og hendes mand, der er præst, er kommet herhen fra Amerika, de kom til Hjørring i går.
Kristian Krattets sønner, Hans og Kristen, er rejst til Amerika. Jeg var henne hos lærer Petersen
med pastor Asmussens manuskript. Petersen var ude på sygehuset hos sine kone. Hans moder er
der og styrer huset, mens konen er på sygehuset, hun er noget døv. Jeg afsendte en pakke med et
brev indlagt til Kristian, kr. 0,51. Jeg talte med lærer Rømer, han er flyttet til Kirkestræde nr. 36.
Han er færdig med Baggesvogns Historie og vil måske forsøge at få den antaget af Historisk
Samfund til årbogen. Købt i Brugsforeningernes Fælleslager 1 brødkniv kr. 2,50, 1 dusin
hønseringe kr. 0,35, købt en fl. fernis kr. 3,00, sort farve kr. 3,00, Købt varer hos Kraglund for kr.
6,10. Betalt sadelmager M. Hansen kr. 3,50 for at reparere et seletøj. I Sæbehuset solgte jeg 19
pund talg til kr. 1,75 pr. kg. men da de ikke ville købe det, medmindre jeg tog varer for det, så
modtog jeg en spand til kr. 4,50, og da jeg skulle have kr. 16,75 for talgen, så har jeg kr. 12,25 til
gode, som jeg kan få varer for senere. Drikkepenge kr. 1,00. Hanne Kok fik kørende med mig fra
Hjørring tilligemed sin dreng. Hun fortalte, at da der i går skulle være bryllup hos Laura Gru, og
bruden var kommet i kjolen, blev hun syg, der blev så sendt bud til præsten om at vie dem i
hjemmet, efter at have konfereret med præsten derom, gav han sig på vej derned, men da de havde
sendt bud efter jordemoderen, vendte han om, der blev telefoneret efter jordemoderens datter fra
Bjergby, hun praktiserer som jordemoder i Hjørring, og bruden fødte et dødfødt barn, det var nok
for tidlig, hun fødte. Bilen, der kørte med jordemoderen, kostede kr. 30,00, og jordemoderen tog kr.
15,00. Sidste søndag kørte Mikael Jensen op til Hirtshals, han havde sin kone og plejesøn samt
jordemoderen Stine fra Bjergby med, da de kom ud for Gammeljord blev hestene sky for en dynge
drænrør og sprang til side, hvorved vognen væltede, og jordemoderen slog sig meget slemt, hun
blev kørt hjem i en bil fra Gammeljord. Hun ville have været oppe at besøge sin søn, Ole, der er
gift med Frands Eskildsens datter (det var en søn, hun havde, før hun blev gift). Hanne fortalte, at
Lotte Knudsborgs mand, Peter, havde været slem til at drikke, og engang politiet havde puttet ham

i arresten, fandt de ham om morgenen hængt i denne. Alfred Træholts ?? skal nok giftes med sin
bestyrer, Adolf Vinter. Telefon: Lærer Holm. Do
Tirsdag, den 4. november. Blæst. Koldt
I eftermiddag var jeg til sognerådsmøde i Fattiggården. Kristiansen kørte. Ved middagstid fødte
den hvide ko, 7 søndre på østre side en sortbroget tyr. Kristen Møller, Højtved, var kørende hertil i
formiddags, han købte den sorte ko 8 søndre på vestre side af mig for kr. 550,00. Han bød mig kr.
450,00 for en af kvierne, der skal kælve med det første. I eftermiddag trak Karl ud til Sindal med
den og leverede den på Toftegaard, han kom ifølge med en karl fra Holtegaard, der trak med 4
kreaturer, som Kristen Møller har købt, de skal nok sælges på en auktion, som afholdes på
Toftegaard i morgen. Karl fik kr. 1,00. Købt torsk for kr. 2,00. Hanne Kok var her. Enkepastorinde
M. Kirkegaard har byttet sit hus i Hjørring bort med en Ole Munk tilhørende gård i Tornby. Huset i
Hjørring er sat til kr. 22000,00, og gården i Tornby til kr. 45000,00. Det skal være en dårlig gård,
den har tidligere været beboet af Kristian Rishøjs søn, Niels, han gik bagud fra gården. Telefon:
Pastor Thaarup. Kristian Kristiansen.
Fredag, den 5. november. Lidt regn.
I aften kl. 6 var der valgmøde i missionshuset. Jeg gik derop. Der mødte 11 mand, nemlig: Kristian
Mortensen, Niels Pedersen, Kabbeltved, Kristen Lyngsig, Laurids Grimmeshav, Thomas
Mortensen, Knud Møller, Steffen P, Jensen, Jens Præstegaard, Alfred Knudsen, Hans Jensen og
mig. Vi sang en salme, og Laurids Grimmeshav indledede med bøn. Laurids Grimmeshav havde
spurgt mig og Kristen Lyngsig, om vi ville tage mod genvalg. Jeg sagde nej. Kristen ville nok. Der
blev foreslået 10 kandidater og foretaget skriftlig afstemning, der gav til resultat, at Kristen
Lyngsig fik 9 st. Peter Nørskov, Jens Præstegaard, Alfred Knudsen og Kristian Mortensen hver 8.
Der foretoges lodtræning mellem disse 4, dette gav til resultat, at Alfred Knudsen blev nr. 2, Jens
Præstegaard nr. 3 og Peter Nørskov nr. 4 som kandidater. Kristian Mortensen blev suppleant. Nr. 1,
Laurids Grimmeshav nr. 2 med 7 st., Niels Chr. Pedersen nr. 3 med 5 st. og Thomas Mortensen nr.
8 med 5 st. Steffen P. Jensen fik 4 og Andreas Degnbøl 3 st. Jeg lovede at afskrive en kandidatliste
og møde ved prøvevalget i skolen på mandag og muligvis tilbyde at gå med til en fællesliste mod at
vi fik 2 kandidater på listen. Der blev talt om ordningen af missionsugen, og kørslen med talerne.
Jens Præstegaard lovede at få 200 sedler trykt til uddeling. Mødet sluttede med bøn af Kristen
Lyngsig og sang. Telefon: Ottenius Sørensen. Jens Kristian. Kristian Kristiansen. Andreas
Degnbøl. Edvard Knudsen. Ørnbøl modtog fra Mygdal en frugtskål, der havde kostet kr. 88,00.
Følgende havde givet kr. 10,00: Jeg, Niels Pederen, Grøntved, Niels Pedersen, Kaultved, Martin
Pedersen, Jens Præstegaard, Alfred Knudsen, Peter Nørskov, Hans Jensen gav kr. 7,00 og Kr.
Mortensen kr. 5,00. Der har været tale om at indsamle til en gave til Kristian Mortensen og Petrea.

Lørdag, den 6. november. Mildt, smukt vejr.
Posten havde kr. 550,00 til mig fra Kristen Møller for koen. Holger var ovre hos Krøgskrædderen
med kr. 15,50, som jeg skyldte ham. Ejnar Kristian var her. Telefon: Uddeler Nielsen. Hen på
aftenen kom Niels Pedersen, Kabbeltved og Mariane herop og sad her til kl. 11,00. Der blev talt en
del om at købe noget til skolemagerens og Petreas sølvbryllup.
Lørdag, den 7. november. Tåge. Mildt vejr.
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Vilhelm var i kirke. Der blev lyst til ægteskab
3. gang for Knud Møllers datter, Oktavia og 1. gang for Inger Rentekammers datter og en karl fra
Frederikshavn. Telefon: Andreas Degnbøl (han fortalte, at Albert Jensens karl, Kristian Isbaks søn,

var ude at samle penge ind til skomagerens sølvbryllup, han har været sønder i sognet, og nu agtede
han sig på togt til den østlige del). Frants Grus dødfødte barn blev begravet i dag. Jens P. Poulsen,
Fynbo, kom med en lille sort æske under den ene arm, der var hverken følge eller kranse. Andreas
var hernede i eftermiddags. Vilhelm cyklede op til Ørnbøl i eftermiddags, men da de tog til
Hjørring, hvor der i dag holdtes 25 års fest for Missionshuset indvielse og afskedsfest for
missionær Andersen, så tog Vilhelm også til Hjørring og overværende festen, han fik et
adgangskort af Maria. I aftes var der et større bal i Forsamlingshuset for unge, som Kristiansen,
Stenshede, havde iværksat
Mandag, den 8. november. Lidt rusk.
I aften kl. 7 var der prøvevalg til menighedsrådet i Mygdal N. skole. Jeg gik derop og havde Indre
Missions kandidatliste og menighedsrådsloven med. Pastor Thaarup var mødt for at lede
prøvevalget. Jeg leverede ham kandidatlisten, som jeg havde med, og ½ time over tiden begyndte
mødet, der var mødt henved 40 mennesker, både mænd og kvinder. Præsten indledede med at
fortælle, at han var kommet til stede, fordi han var indbudt, og da han var indbudt, så var han mødt,
han betonede at valget var vigtigt, bl.a. fordi at de menighedsråd, som nu blev valgte, skulle vælge
mænd til Kirkeligt Udvalg, som skulle ordne de sønderjyske kirkeforhold og også i henhold til §4 i
loven kunne tage andre kirkelige forhold til behandling. Han tilrådede at samles om en fællesliste
og meddelte, at man fra Indre Missions side var villig til at gå med til en sådan, mod at de fik 2
kandidater og 2 suppleanter på den. Søren Larsen, Klodske, spurgte om missionsfolkene var så
mange, at de kunne gøre krav på at få 2 medlemmer. Steffensen, Kabbeltved, mente, at
missionsfolkene var noget fordringsfulde, når de forlangte deres kandidater optagne som nr. 1 og 2.
Jeg svarede, at dette forlangte vi slet ikke, vi var fornøjet med at få dem opført som nr. 2 og 4,
hvorvidt om vi var så mange, at vi kunne fordre optagne 2 mænd på listen, vidste jeg ikke, jeg ville
blot minde om, at da der første gang skulle være valg til menighedsrådet, blev vort forlangende, om
at få 2 kandidater optagne på fælleslisten, afvist, og da vi så fik valg, viste det sig, at vi kunne tage
2, og hvis ikke vi nu kunne få 2 mænd på fælleslisten, måtte vi forlange at få valg. Lærer Jensen
oplyste, at ved det første valg til menighedsrådet, havde lærer Pedersen udtalt at Indre Mission ikke
kunne tage mere en et mandat. Valget viste så at Indre Missions liste fik 80 og den anden liste 60
st. Pastor Thaarup oplyste, at der var 240 vælgere på valglisten, og så vidt han kunne se, kunne
Indre Mission regne med 70 af disse. Både han og Martinus Krøgholt tilrådede en fællesliste.
Pastor Thaarup spurgte mig, om alle missionsfolkene var mødt til prøvevalget sidste fredag, dette
sagde jeg nej til, der var ikke mødt ret mange, han spurgte så, om jeg turde garantere for at der ikke
kom andre lister fra den side, dette svarede jeg ja til. Ved afstemningen vedtoges det at opstille en
fællesliste, og præsten bad så om at stille kandidater i forslag. Både Martinus Krøgholt og frk.
Nielsen nægtede at modtage genvalg. Der blev så foreslået 9 kandidater, det gik lidt trevent med at
foreslå, men endelig blev følgende bragt i forslag:
Anders Andersen, Kabbeltved, foreslået af Martinus Krøgholt. Lærer Vinther, foreslået af Jens
Kristiansen. Fru Jensen, foreslået af frk. Nielsen. Bine Jespersen. Søren Larsen, foreslået af Laurids
Dalsgaard. Laurids Dalsgaard, foreslået af Søren Larsen. Smed Ejnar Pedersen, foreslået af
Storgaard. Kristian Krøgholt, foreslået af Steffensen og Jens Kristiansen, foreslået af lærer Vinther.
Martin Thøgersen foreslog mig, men jeg sagde, at jeg nægtede at modtage genvalg. Niels Grøntved
henstillede at vælge en mand, der stor uden for partierne. Der foretoges så skriftlig afstemning, der
gav følgende resultat:
1. Lærer J. Vinther 29 st.
2. Anders Andersen 26 st.
3. Fru Jensen 16 st.
4. Ejnar Pedersen 15 st.
5. Søren Lassen 13 st.

6. Kristian Krøgholt 12 st.
7. Bine Jensen 11 st.
8. Jens Kristiansen 9 st.
9. Laurids Pedersen 9 st.
Ved lodtrækning mellem de to sidste blev Jens Kristiansen valgt. Det bestemtes så, at disse 8 skulle
opføres på en særliste, men de 4, der skulle på fælleslisten, blev nr. 1 og 2 som kandidater og nr. 3
og 4 som suppleanter. Præsten var noget i vildrede om opstillingen af suppleanter. Han sagde, at
hvis lærer Vinther blev forflyttet, så blev fru Jensen kandidat og Anders Andersen? Kan dø! råbte
en, så bliver Ejnar Pedersen kandidat. Præsten er meget upraktisk til at lede en valghandling. Da
folk var sene til at møde, sagde Anders Kabbeltved, at der lå måske nogle i grøfterne. Omsider blev
listerne færdige, og fælleslisten kom til at se således ud.
Kandidater:
Lærer J. Vinther, Mygdal S. Skole
Kristen Nielsen Kristensen, Lyngsig
Anders Andersen, Kabbeltved
Alfred Knudsen, Uslev
Suppleanter:
Fru Jensen, Mygdal N. skole
Kristian Mortensen, Grøntved
Ejnar Pedersen, Mejeribyen
Laurids P. Jensen, Mygdal
Martinus Krøgholt og jeg underskrev denne liste efter opfordring af præsten. Indre Missions liste er
underskrevet af mig og Martin Thøgersen, den anden særliste er underskrevet af Martinus Krøgholt
og lærer Jensen, og det blev så en aftale at hvis der ikke kom flere særlister, så skulle fælleslisten
gælde, og der bliver så intet valg. Bagefter talte jeg med lærer Jensen og Vinther om oprettelsen af
en sognebogsamling. Man får ikke store tanker om pastor Thaarup, når man hører ham udtale sig:
alle vi andre i modsætning til Indre Mission.
Telefon: Ottenius Sørensen. Martinus Krøgholt (han bad mig tage menighedsrådsloven med i aften).
Tirsdag, den 9. november. Rusk. Blæst.
Niels Grøntved var her efter 7 ernæringskort. Laurids Dalsgaard var her i aften, og vi gennemgik
Fattiggårdens regnskab. Jeg modtog afregning på en gris kr. 80,00. Telefon: Søren Nørmark. Do.
Fattiggården. Kristen Steffensen. Kr. Kristiansen. Andreas Degnbøl. Kathrine Degnbøl. Jeg
arbejdede en del med kommuneregnskabet i dag. Til Kristiansens sølvbryllup kr. 20,00.
Onsdag, den 10. november. Lidt gråt.
I eftermiddag gik jeg op til Fattiggården, jeg var den vej ad Kristiansen og talte med ham om at
købe gave til skomagerens sølvbryllup. Jeg var inde ved Jens Kristiansen med en årbog og modtog
kr. 3,00. Han bestilte Th. Larsens bog. Bestyrer Th. Nielsen indmeldte sig i Historisk Samfund og
bestilte Th. Larsens bog. Rasmussen fortalte, at Kirsten Fynbo, der er død fornylig, efterlod sig kr.
8000,00. Hun levede meget tarveligt. Modtog brev fra bestyrelsen for Utah Missionen. Telefon: Kr.
Steffensen, Snevre. Lærer N.P. Petersen. Ottenius Sørensen. Andreas Degnbøl (han fortalte at Hans
Jensen havde købt 1 bord og 6 stole og en kirkestol for de penge, som Alberts karl havde
sammentigget).
Torsdag, den 11. november. Smukt. En regnbyge i formiddag.
I eftermiddags var Karl ude at foretage indsamling til K.F.UM. i København, han var først oppe
Degnbøl og fik nogle sedler med bekendtgørelse på om missionsugen i Mygdal Kirke, som han

uddelte, hvor han kom. Han var alle stederne mellem vejen sønden for Hoven, Stenvejen og vejen
til Rødemølle undtagen Grøntved og Kabbeltvedgårdene. Han havde en årbog med til Karl Jensen,
Degnbøl Mølle. Kristian Larsens pige var her efter plejepenge kr. 80,00. Modtog brev fra Julius.
Telefon: Martin Pedersen, Kabbeltved (han ville vide om nogen herfra ville deltage i et
regnskabskursus, som i vinter afholdes i Forsamlingshuset). Lærer N.P. Petersen (hans kone kom
hjem fra sygehuset i søndags, han syntes pastor Asmussens manuskript var noget af det tørreste, han
havde læst, han havde sendt det videre). Degnbøl. Helene var oppe til Aksel Nørmarks i
eftermiddag og i aften. Jeg gav kr. 2,00 til K.F.U.M. Helene havde en årbog med til værkfører
Alfred Jensen, som han betalte med kr. 3,00, hun havde også en årbog med til Albert Jensen,
Moselund, men fik ikke betaling derfor. Telefon: Lærer Jensen (talt om indsamlingen til K.F.U.M.
Jeg lovede at tage Rødemølle og Karl Kristensens med). Johanne (hun sagde, at Jensen,
Lundergaard, havde sendt dem penge til sølvbrylluppet, og da de havde betalt til Hans Jensen, så
bad hun mig tage mod pengene, som jeg også lovede).
Fredag, den 12. november. Vind: Sydvest. Blæst.
I eftermiddag gik jeg op til mejeriet efter mælkepenge, jeg fik kørende med Laurids Jespersen fra
Frederik Uslev og til Brugsen, jeg hilste på Frederik og hans kone og fik en samtale med Frederik
om oprettelse af en bogsamling i kommunen og flere ting. Laurids Jespersen fortalte, at lægen
havde tilrådet ham at sælge sin ejendom, hvis han kunne leve den foruden, men dette syntes Laurids
ikke om, så længe børnene ville hjælpe ham derhjemme. På mejeriet modtog jeg pengene til vor
rute og modtog selv kr. 217,84. Da Martin Thøgersen havde for lidt mælk sidste år er
kørselspengene blevet nedsat fra kr. 1900,00 til kr. 1800,00. Jeg var oppe i Brugsforeningen og
betalte kr. 100,00 på min kontrabog og kr. 30,10 for 100 pund foderblanding. Storgaard betalte mig
kr. 21,00 for 7 årbøger. Jeg fik kørende fra Brugsforeningen og herned med Kristen Møller fra
Højtved, han ville hen til Niels Grøntved og prange hest med ham. Karl var ude med mejeripenge,
og foretog indsamling til K.F.U.M. i Grøntved, Kabbeltved, Rødemølle og Karl Kristensen, han fik
kr. 16,00. I dag havde Knud Møllers datter, Oktavia, bryllup. Vielsen foregik i Mygdal Kirke.
Modtog en pakke og brev fra Peter. Telefon: Andreas Degnbøl. Mejeriet. Modtog en årbog til
Frederik Uslev fra lærer N.P. Petersen. Birgitte Steen, Kristen Steens enke fra Asdal, er død 5.
november 80½ år gl. Lærer F. Ølgaard Terndrup, Lønstrup, døde den 10. november, 65 år gl. Han
har været lærer i Lønstrup i ca. 4 år. Vilhelm fik 10 kr,00 til at betale honorar for landbrugskurset
med. Tlf. Kr. Kristiansen (han bød mig kørende til Hjørring i morgen).

