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1945 

Søndag den 1. september 

 I eftermiddag var der høstprædiken i Mygdal Kirke. 2 børn blev døbt. Karl Ejners søn, Grøntved, 

og undermejerist Laursens datter. 

7. september 

Jeg skrev på et skema om formueopgørelse i henhold til lov om ekstraordinær formueopgørelse. 

2. oktober 

I morges døde vor nabokone, Ane Kristensen, 67 år gammel, på Hjørring Sygehus. Gunnar og 

Valborg havde været ved hende den sidste tid. 

8. oktober 

Niels Gaarden bekendtgør i Vendsyssel Tidende, at han fra 6. oktober har overdraget sin 

kolonialforretning til sin broder, Marius Gaarden. Marius Gaarden anbefaler sig til de ærede 

kunder med 1. kl. varer og reel betjening. 

9. oktober 

Det er nogle store lønninger, som der udloves til tjenestefolk næste år. Holgers karl, Arne, har 

eks. fæstet sig til ”Holtegaard” for næste år for en løn af 2.400 kr. 

10. oktober 

Niels Peter Skovsmoses hustru, Else, født Bertelsen er død i Bjergby, 86 år gammel. 

Faderen til Laurits Larsen, ”Sneglkær”, Chr. Larsen (Løth) er død – han var gift med Jens Baands 

datter, Elsine. Laurits Larsen, der  købte ”Sneglkær” af svigerfaderen, Jens Baand, arbejdede en 

del på teglværker. 

24. oktober 

”Odden” er i de sidste dage blevet solgt til vistnok 4 mænd, og  ”Odden” igen er begyndt at 

levere mælk til Mygdal Andelsmejeri – efter i nogle år at have leveret til Uggerby Andelsmejeri. 

29. oktober 

Jeg betalte Frode Hansen 5 kr. som bidrag til en gave til guldbrylluppet i Stenshede. Der var 

indkommet 250 kr., og for disse penge var købt 1 lænestol, 1 flag til 65 kr. og en blomsterkurv. 

Kl. 13.30 kørte Holger op til Stenshede med Erna, Ingeborg og mig for at overbringe Kr. 

Kristiansen og Josefine vor lykønskning i anledning af deres guldbryllup. Josefine  lå i sengen. 

Dette kastede jo nogen skygge over festen, men der kom og gik gæster hele tiden. Vi blev 

trakteret med vin, kaffe og kage og en cigar, som vi dog ikke måtte ryge derinde af hensyn til 

Josefine. Blandt gæsterne vil jeg nævne Søren Hoven, der sad og bredte sig i lænestolen, som de 

havde fået i gave, således at gæsterne ikke fik den at se. Han havde siddet der siden i morges. 6 

spillemænd fra Mosbjerg og Astrup havde musiceret for dem først på dagen. Vi var hjemme kl. 

5. 

30. oktober 

Rigsdagsvalg. Vi blev hentet i bil og også kørt tilbage – begge gange med Karl Sørensen (Post) fra 

Uggerby 
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1. november 

Da jeg gik fra brugsen mødte jeg, Peter Kristensen, Degnbøl, der fortalte, at han var kørt løbsk 

på vejen til mejeriet. Der faldt en kommode af en forankørende vogn, hvilket forskrækkede 

Peters hest, så den satte over grøften og pigtråden på nordre side af vejen. Vognen væltede, og 

Peter kom under den. Han var dog sluppet med at få det ene ben stødt en del, men vognen var 

blevet noget ramponeret. 

I går var Gunnar også kørt over vejgrøften, da han mødte Kristian Larsen, Degnbøl, der kom 

kørende med en kartoffelkoger. Han slap derfra uden videre men: 

Jeg mødte også Horn, ”Odden”, der var ude at gå og havde sin lille søn ved hånden. På mit 

spørgsmål om, hvor han agtede at slå sig ned, svarede han, at det vidste han ikke. Han blev nok 

på ”Odden” til januar. 

15. november 

Otto kørte mælk i dag – han skal nu køre mælk hver 5. dag i Grøntved ruten. 

Det fortælles, at Horn har købt ”Oddens” bygninger med skov og 35 tdr. land agermark. Han vil 

ingen køer have, nok heste. 

17. november 

I den stærke tåge var Mygdal rutebilen kørt på Kristian Kok og hans kone – de var kørende i en 

jumpe – de havde fået nogle læsioner ved påkørslen. 

22. november 

Menighedsrådsvalg. 58 stemmer på liste A. Der valgtes gårdejer Robert Nielsen, ”Dalsgaard” og 

husmand  Kristian Kristensen, ”Lyngsig”. På lise B, der fik 90 stemmer, valgtes: lærer Møll, 

Kristian Krøgholt, Jens Kristiansen, ”Odden Mølle” og gårdejer Jeppe Bastholm, ”Skeen Mølle”, 

23. november 

I eftermiddag var Holger til skolekommissionsmøde i Bjergby Præstegaard i anledning af, at 

lærerinden i Mygdal sdr. Skole vil gifte sig med en kontrolassistent fra Bindslev. 

3. december 

Julius Grøn, Bjergby, døde 89 år gammel. Han har boet i Bjergby, undtagen de sidste år. Han var 

maler og spillemand. 

8. december 

I aften hørte vi i radioen en udsendelse fra Hjørring med taler af postmester C. Klitgaard, 

kirkeminister Carl Hermansen, landinspektør Boe m.fl. 

19. december 

I aften kørte Otto op til Degnbøl Mølle med hvede til mel. I morgen er der auktion på ”Odden” – 

Otto tager derop. 

 

27. december 

Jeg skrev jeg til overlæge Axel Slotved, Kolding, der har udgivet en bog ”En vendsysselsk slægt” 

og nævnte, at jeg var interesseret i at låne bogen, da nogle af de personer, der omtales deri, 

også findes i stamtavlen over min slægt. Peder Christensen Slotved og Kathrine Jensdatter 

havde en datter, Kathrine Pedersdatter, født 1761. Hun blev gift med Kristen Jensen fra 
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Kabbeltved – han var en broder til min oldefader, der også hed Kristen Jensen og boede i 

Grøntved. Kathrine døde 6. april 1844 som aftægtskone hos sin søn, Peder Jørgen Kristensen, i 

Kabbeltved. Jeg har en smuk gammel klædekiste med buet låg. På forsiden af denne er der 

anbragt 2 platter. På den ene står der ”Kathrine Pedersen” og på den anden ”Slotved 1786”. Jeg 

antager, at hun har fået den, da hun flyttede op til Kabbeltved. Jeg har for mange år siden købt 

den af Katrines sønnesøns enke, Ane. 
Den gamle Ane Nielsen, i daglig tale kaldet Kurve-Ane, er død på ”De gamles Hjem” i Hjørring, 86 

år gammel. Hun var datter af Kurve-Svend Nielsen og hans hustru, Marie. De boede i et hus 

oppe på Træholt Mark, kaldet ”Hammersholt”. Der boede Marie i en del år, efter at Svend var 

død. Hun solgte så huset og flyttede så sammen med datteren op til Bjergby og boede i et hus, 

som de byggede på nordsiden af vejen i Vestermark. Da Kurve-Marie var død, flyttede Ane til 

Hjørring. 

31. december 

Så er året 1945 udrundet. Det har været et år, som vil blive mindet af alle, der har oplevet det, 

og især den 5. maj vil blive mindet som den dag, da vort fædreland blev befriet fra de tyske 

nazisters voldsherredømme. Vi har god grund til at takke Gud for nådig beskærmelse i det 

svundne år. 

Af ting, der berører os og vor familie nærmere, må nævnes, at min søster Ottine den 22. oktober 

døde i Hjørring. Vi har nu 20 børnebørn, idet Holgers børneflok den 19. februar blev forøget med 

en datter, Gudrun, og Vilhelm fik sin drengeflok forøget  med 2, Aksel og Esbern. 

1946 
1. januar 

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Pastor Bisgaard holdt en jævn god prædiken, der var meget 

præget af glæden over, at vi var sluppet så godt fra krigen, og han hævdede, at vi havde grund 

til at være taknemmelige over de gode kår, vi havde. 

Jeg var henne at se den sten, der er sat på min søster Ottines grav. Jeg synes ikke, at det er en 

pæn sten. Den har kostet 285 kr. 

Mejeribestyrer Storgaard var bilende til kirken i dag. Man begynder så snart at få 

motorkøretøjerne i gang igen. 

Så er vi begyndt et på et nyt år. Gud give, at det må blive et godt og velsignet år for os og for 

vort kære gamle Danmark. I det forløbne år er mange af mine jævnaldrende gået bort. Dem, 

som vi vil savne mest, er jo min søster Ottine, som vi næsten altid besøgte, når vi kom ind til 

Hjørring, og hun var altid glad for at se os. Vi vil også savne vor nabokone, Ane Kristensen. 

Hende gik Ingeborg tit hen til, og Ane holdt meget af, at hun kom. 

24. januar 

Niels Rishøjs hustru, Ane Marie, er død på Centralsygehuset i Hjørring. Hun var søster til afdøde 

Niels Bak. Varbrogaard 
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31. januar 

Modtog brev fra Peter i Næstved. Han sendte mig en stor bog om landbrugets udvikling til låns. 

Han har selv skrevet en afhandling deri. 

5. februar 

Nu er arbejdet med at jævne tankgravene i Mygdal Sogn i gang. Strækningen fra amtsvejen vest 

for Odden og mod øst til Sindal sogneskel er overtaget af en entreprenør. Han vil have 70 mand i 

arbejde og mener, at det vil tage 60 dage med at gøre arbejdet færdigt. Det er udelukkende 

arbejdere fra Bjergby – Mygdal sogne, der har beskæftigelse med dette arbejde. Fra Bindslev 

kommer en stor lukket lastbil hver morgen kl. 8 med arbejdere og kører op til arbejdspladsen og 

henter dem igen kl. 5 om eftermiddagen. 

Niels Peter Skovsmose, Bjergby, døde i går 83 år gammel. 

11. februar 

I formiddags kl. 11 var politimester Kann bilende til Holger og efterså hans bøger. Jeg gik derhen 

og hilste på. Han kørte selv bilen. Holger var i Bjergby til statsskatteligningsmøde. 

13. februar 

Anders Kabbeltved fortalte, at Spille-Niels’s svigersøn har solgt sin ejendom på Klodske Mark og 

sidder nu til leje i Herman Grønbech’s hus på marken. Han vil gå på dagleje. Den nye ejer er 

Post-Senius’s søn, Poul, som har givet 31.500 for ejendommen. 

26. februar 

Sygeplejersken fortalte, at de gamle Uslev-søskende, som bor i et hus på Sønder Hede, har det 

meget usselt, men de vil ikke have hjælp af andre. Da Ferdinand døde, var det et uhyggeligt syn 

at se på. Der kravlede orme på ham. 

27. februar 

I dag blev vejen her uden for kastet op. Der var en meget høj drive her uden for. Jeg tror ikke, at 

der nogensinde har lagt så megen sne her. 

3. marts 

Bryllup i Mygdal Kirke: Købmand Ernst Kristensen, Sdr. Bindslev, og Theodor Jakobsens datter, 

Gertrud. Derefter fest i forsamlingshuset med ca. 100 gæster. Holger og Otto var med til festen. 

Erna blev hjemme, da hun ikke er helt rask – af samme grund blev jeg og Ingeborg hjemme. 

4. marts 

I formiddags kom Inge herhen med 2 sange, der var digtet (af Valborg) til brylluppet i går. Hun 

var her til efter middag og hjalp Ingeborg med middagsrengøringen. 

12. marts 

Ved sognerådsvalget blev følgende valgt til medlem af sognerådet for de kommende 4 år. 

Niels Larsen, Klodske, Holger Grøntved, Holger Grønbech, Ellelund, Søren Larsen, Nørholm, 

Ingemann Gru, Fælles, Anders Kristensen, Ørnbøl, Kristian Kristensen, Hvirrekjær, Jens Ørnbøl, 

fru Marie Ørnbøl, arbejdsmand Niels Sørensen, Bjergby og Kristian Bæk Thomsen, Bjergby. 

Da kasserer Niels Houbak er trådt ud af sognerådet, skal der en ny kasserer til, og da det ikke ser 

ud til, at nogen af de medlemmer, der er valgt i Bjergby, er kapabel til at overtage den bestilling, 

så tænkes der på, om de kunne få Niels Houbak til at vedblive som kasserer eller som en slags 
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kæmner. 

Når Herman Grønbech er valgt til sognerådet, så skyldes det, at der har været agiteret stærkt for 

hans valg fra Tage Grønbech og fra Søren Houens sønners side. De mener, at han skal kunne 

støtte en anmodning fra købmændene i kommunen om at få tilladelse til at forhandle spiritus. 

20. marts 

Jeg skoede og reparerede mine træsko, da det ikke kan lade sig gøre at købe træsko i Brugsen 

endnu. 

I eftermiddag kom Maria fra Brugsen med 5 appelsiner til os. Hun fortalte, at politimester Kann 

havde opholdt sig hos pastor Larsen den tid, han var under jorden fra sept. 1944 til 5. maj 1945. 

Hartnach Pedersen har købt en personbil af Ole Olsen, Gjøggaard, for 5.000 kr. Ole havde købt 

den af Jens Nørgaard, Karlsminde, for 3.800 kr. 

5. april 

Kristian Krøgholt er flyttet ind i sin nye ejendom på østre side af ”Krøgholt”. 

13. april 

Horn er rejst fra ”Odden”. 

22. april 

Martinus Mikkelsen, ”Dalene” har købt Anton Jensens hus i Gl. Mygdal. Emil Mikkelsen har købt 

en ejendom i Astrup, og Martinus Mikkelsen bestyrer så Emil Mikkelsens ejendom i Mygdal. 

26. april 

Ottenius  Larsen og Julie, Skovsmose, holdt sølvbryllup i dag i forsamlingshuset. 

1. maj 

I dag er der flere, der holder skiftedag. Ebba, Grøntved, flytter fra ”Lilholt” og hjem til 

”Degnbøl”, medens hendes søster, Solveig, flytter hjemmefra og ned til Karl Post i Uggerby. 

9. maj 

I middags kørte jeg ned til læge Heerfordt i Uggerby med  Ingeborg – jeg havde den  brogede for 

jumben. Læge Heerfordt har været på sygehuset i fem dage. Han var blevet slemt forbrændt i 

hovedet og på hænderne. Han har foreløbig aflyst modtagelse af patienter, men havde dog givet 

Ingeborg lov til at komme der i dag, og ved sin kones hjælp foretog han undersøgelse. Han fik 5 

kr. for sit arbejde. 

11. maj 

Gunnar Kristensen har købt en brugt bil af vognmanden i Sdr. Bindslev for 6.000 kr..  

22. maj 

Holger Hansen har solgt ”Bakkegården” for 64.000 kr. 

27. maj 

Holger har købt Gunnars bil., jfr. ovenfor for 500 kr. 

29. maj 

I eftermiddag fik jeg kørende med Holger til Hjørring i hans nye bil. Erna, Hans Kristian, Kirsten 

og Niels Larsen, Klodske, var også med. 
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29. maj 

Postmester Klitgaard er lige kommet hjem fra en tur til Sjælland – turen er foretaget i 

flyvemaskine! 

4. juni 

I eftermiddag var der kvindemøde oppe i brugsforeningen. Holger kørte derop med Ingeborg og 

Erna og hentede dem igen med bilen. 

5. juni 

”Oddens” hovedbygning er solgt til en mand fra Astrup, der vil indrette den til badepensionat. 

Resten af jorden er også solgt til forskellige. Martin Sørensen, Nørmark, har købt 

”Mølledammen”, Martin Bidstrup ”Møllehaven” på vestre side af vejen. Tage Grønbech har købt 

”Nordskoven”. 

16. juni 

I dag begyndte pastor Bisgaard at holde gudstjeneste i kirkerne kl. 8 og 10 – 

eftermiddagstjenesten kl. 14 bortfalder. 

Holger er blevet valgt til bestyrelsen af ”Foreningen for Danmarks Slægtsgaarde”, og det 

betyder, at han har fået opfordring til at komme til stede ved et bestyrelsesmøde i København 

sidst i denne måned. 

Der skulle have været dyrskue i Mygdal, men det var blevet aflyst, fordi der var indtruffet et 

tilfælde af mund- og klovsyge i Astrup. 

21. juni 

I dag vies i Mygdal Kirke forpagter Ydesen, Bjergby præstegård, og Niels Jakobsens datter, Lilly 

Jakobsen. Fest i Mygdal Forsamlingshus. 

11. juli 

I dag foretog sognerådet en udflugt til Hirtshals med de af kommunens beboere, der var over 60 

år. De blev befordret i 3 rutebiler og en halv snes lillebiler. Holger kørte med mig, Ingeborg, 

Kirsten, Erna og Kristiansen, ”Stenshede”. Vi kørte hjemmefra kl. 14 og op til Mygdal nordre 

Skole. Der holdt vi nogen tid og ventede på en rutebil. Derfra kørte vi op til mejeriibyen, hvor vi 

ventede i længere tid, til alle bilerne var samlet. Herefter kørte vi ned gennem Uggerby og op til 

Hirtshals. Da alle var samlet der, gik vi hen i kirken, hvor vi hørte en prædiken af pastor 

Lorentsen. Derefter samledes vi på hotellet, hvor vi drak kaffe, hvorefter vi gik ud i byen og til 

havnen. Ude i havnen lå et stort tysk skib – en skildvagt var posteret derude  for at påse, at 

ingen gik over på skibet. Senere samledes vi atter på hotellet og spiste vor medbragte mad, 

hvortil der blev serveret øl. Der var nok samlet 100 mennesker, og der blev holdt tale af pastor 

Bisgaard, der fortalte en del fra sit rejseliv. Derefter læste lærer Rasmussen, Bjergby, et stykke 

af Blicher ”E Bindstou”. Lærer Ørnbøl, Snevre, fortalte, hvordan Johannes V. Jensen ville fortælle 

H. C. Andersens eventyr ”om hvad fatter gør, er altid det rigtige”. 

Han fortalte, at Kristine Mortensen, der var til stede, fyldte 83 år i dag. Hun fik i den anledning 

et hurra fra forsamlingen. Der blev sunget nogle sange, og en organist spillede nogle stykker på 

et fortepiano for os og sang en vendsysselsk sang.  

Kl. 21 kom rutebilerne til stede, men før vi rejste os, tog Holger et billede af forsamlingen og et 
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af Kristine Mortensen. 

26. juli 

Dyrskue Hjørring. Holger var bilende derop med Gunnar, Hans Kristian og Svend – fra Mylund. 

Det var et to-dages dyrskue – Otto var der den næste dag. 

27. juli 

Overlæge Axel Slotved kom bilende sammen med sin hustru, Gunver Jensine Amalie Madelung 

samt en kusine og hans farbroder, N.F.S. Thomsen, førhen Kølskegaard, nu Hjørring. 

De var her en times tid, men de ville ikke drikke kaffe, da overlægen sagde, at de ikke havde tid. 

De var oppe på loftet og så på Kabbeltved-kisten, som jeg forærede lægen. Det var ret 

fornøjelige mennesker – de ville ned til Jerup herfra. 

30. juli 

I dag besøgte kongen Hjørring og Hirtshals. Ellen ( Holgers husbestyrerinde) og hendes datter var 

i Hjørring for at se på kongetoget. 

31. juli 

I Vendsyssel Tidende fandtes i dag min artikel om Bjergby præstegårds stuehus’s 100 års 

historie. 

2. august 

I middags kl. 2 opstod der ild i den midterste skorsten på Gunnars stuehus. Der kom en vældig 

røg derfra. Jeg gik derhen og så på stillingen. Gunnar havde været nord i marken at meje byg. 

Han bandt hestene og skyndte sig hjem, men der var intet at gøre, og efter at der var brændt i 

skorstenen en god halv times tid, var skorstenen udbrændt. 

Da Gunnar stod op den næste morgen, viste det sig at ilden i skorstenen ikke var slukket – der 

havde også været ild i en bjælke. 

7. august 

Vi hørte i aften et landbrugsforedrag af Johs. Pedersen, Dalum. Han citerede et par gange citater 

af hvad, Peter har skrevet i ”Ugeskrift for Landmænd”. 

15. august 

En bissekræmmer var her med noget kram. Vi købte en kam, noget tråd m.v. for3 kr. 50 øre. En 

anden kræmmer var kørende med pottemagervarer – ham købte vi intet af. Fiskehandleren var 

– købte 4 rødspætter for 1 kr. 25 øre. 

22. august 

I dag åbner Emanuel Thomsen en fedevareforretning i Vestermarken i Bjergby. 

25. august 

Gudstjeneste i Mygdal Kirke ved missionær Johan Andersen, Hjørring. Holger hentede Johan 

Andersen pr. bil og kørte ham samt uddeler Nielsen og Maria til kirken og hentede derefter mig 

og Ingeborg samt Erna til kirken. Der var mødt en del mennesker – vel nok det halve af 

siddepladserne var besatte. Missionæren holdt en kraftig og vækkende prædiken over dagens 

evangelium. Der blev efter prædiken ofret en gave til Hedningemissionen. Jeg gav en 1 kr.. Der 

blev ofret 159 kr. Ved altergangen var der 2½ sæt altergæster. Jeg og Ingeborg gik til alters. 

Holger kørte først Johan Andersen, Nielsen og Maria hjem til brugsen, hvorefter han kørte vi 
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andre hjem. I eftermiddag op mod kl. 5 kørte Holger op til brugsforeningen med os og Erna. Kort 

efter at vi var kommet der, kom enkefru Kristensen, Jernbanegade, bilende med sin moster, 

diakonisse Inger Isaksen, der for kort tid siden er kommet hjem fra Indien. Vi sad så og 

samtalede – det var især Johan Andersen og Inger Isaksen, der havde meget at fortælle, både fra 

missionsmarken og herhjemme fra. Johan Andersen har kendt min fætter, Math. Andreassen og 

havde været i Ulsted og hørt ham prædike. Johan Andersen syntes, at han prædikede godt. Der 

var ved den lejlighed kommet hunde ind i kirken. Før Andreasen begyndte tjenesten, trådte han 

frem i kordøren og sagde: ”Der står i Bibelen i Johannes Åbenbaring, at hundene skal være uden 

for kirken, vil I så sørge for at få hundene ud”. Johan Andersen syntes meget godt om 

kirkeministeren, Provst Hermansen. Han roste ham som en tjenstvillig og velvillig mand. 

Vi spiste til aften, før vi tog til møde i missionshuset kl. 8. Her bød uddeler Nielsen velkommen, 

hvorefter Johan Andersen talte om forholdene i Japan og Kina. Derefter talte Inger Isaksen om 

arbejdet i Indien og fortalte flere træk derovre fra. Hun takkede også kvindekredsen her i 

Mygdal og i Bjergby – de havde foræret hende 50 kr., som hun skulle købe en læselampe for. 

Der blev derefter drukket kaffe af den talrige forsamling og sunget flere salmer og sange, bl.a. 

en sang forfatter til lejligheden. Der blev holdt korte taler af Hans Knudsen, Ørnbøl, og uddeler 

Nielsen, hvorefter Johan Andersen sluttede med andagt. Kristian Rams kørte Johan Andersen og 

Inger Isaksen til Bjergby 

28. august 

I går døde fhv. gårdejer og købmand Kristian Pedersen, ”Grimsagergaard”, Bjergby – 82 år 

gammel. Han var født 11. august 1864 og var søn af gårdejer Peder Sørensen, Neder Dahl i 

Bjergby. Vore veje har krydset hverandre, siden vi var unge for hen ved 70 år siden. I 1878 gik vi 

begge til konfirmationsforberedelse hos pastor Jakobsen i Bjergby, og efter at vi i 1886 på 

sessionen var udskrevet til militærtjeneste, blev vi i foråret 1887 indkaldt og aftjente vor 

værnepligt ved 30. bataljons 1 kompagni under kaptajn Schleppegrell. Vi lå begge i kvarter på 

juli kaserne i Fjordgade. Senere blev Kristian gift med Lars Kristensens datter, Kirsten, fra Ørnbøl 

Nymark, og så købte han Peter Marinus høkerbutik i Bjergby. I 1904 købte han så 

”Grimsagergaard” af Kristen Baand og indrettede butik i den vestre ende af stuehuset. Vi har 

været kolleger i sognerådet, i bestyrelsen for Bjergby _ Mygdal Dampteglværk, og i mange år har 

vi arbejdet sammen i sparekassens bestyrelse. Kristian Pedersen var en rar mand at samarbejde 

med – altid åben og tjenstvillig over for dem, han arbejdede sammen med. Med ham er den 

sidste af den ældre generation af de mænd i Bjergby, som jeg har arbejdet sammen med, gået 

bort. Hans søn, Kristian Pedersen overtog for nogle år siden ”Grimsagergaard”, en søn er i 

Canada, en datter er gift med Frederik Lund, en anden datter er gift med Andreas Kristensen, 

Ørnbøl Nymark, og en tredje datter med Johannes Pedersen 

30. august 

Holger Jørgensen ved ”Holtegaard” har solgt sin ejendom efter først at have solgt besætning og 

redskaber. Han havde villet købe ”Røde Mølle” for 95.000 kr., men Kristen var kommet efter, at 

det var for lidt for gården. 
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2. september 

I eftermiddag blev Kristian Pedersen, ”Grimsagergaard” begravet på Bjergby Kirkegård. Holger 

kørte derop pr. bil med mig, Anders Kabbeltved og Kristiansen, ”Stenshede”.  Kort efter at vi var 

kommet derop, kom vi ind og blev beværtet med kaffe, kage og en cigar. Der blev uddelt et 

hefte med de salmer, der skulle synges. Møbelhandler Niels Kristensen var mødt med ligbilen. 

Kisten, der stod inde i stuehuset, blev båret ud på græsplænen nord for stuehuset. Efter at vi 

havde sunget: ”Den signede dag med fryd vi ser”, holdt lærer Rasmussen en tale, som jeg dog 

ikke kunne høre stort af. Derefter sang vi: ”Herrens venner ingensinde”, hvorefter kisten blev 

båret hen på ligbilen og kørt op til kirken – der var et ret stort følge. Næsten alle pladser i kirken 

var besat, og på midtergangen og helt ud til yderdøren var der lagt kranse. Efter at vi havde 

sunget: ”At sige verden ret farvel” holdt pastor Bisgaard en tale, som jeg dog ikke kunne høre 

meget af. Efter talen sang vi: ” Op dog Zion, ser du ej”, hvorefter kisten blev båret ud og sænket i 

graven henne ved østsiden af kirkegården, hvor pastor Bisgaard forrettede jordpåkastensen. Vi 

sang: ”Alt står i Guds Faders hånd”, hvorefter følget skiltes. 

6. september 

Husmand Hans Jensen, Skarndal, og hans svoger, Gunnar Kristiansen, har købt ”Barkholt” af 

Vilhelm Jensen. 

8. september 

Der blev lyst til ægteskab for Hans Storgaard og Anton Gadegaards datter. 

14. september 

I formiddags var Holger bilende til Hjørring. Jeg tog med ham. Vi var inde hos firma Langeland, 

Nygade, og Møller Lee, Østergade, for at se på kakkelovne, men de havde for tiden ingen, som vi 

kunne bruge. De ventede nye hjem om 4 – 5 uger. Jeg var på Centralbiblioteket og lånte 4 bøger 

og havde en samtale med overbibliotekar Nielsen. Vi var oppe hos Maria og Anna – der er blevet 

lagt fortov på Græsvangen. 

I middags var Vilhelm og en canadier, som Vilhelm har været nabo med i Canada her, på en kort 

visit. De ville ned til Johs. Grøntved, Uggerby, som canadieren har været på højskole med. 

Marked i Tversted i dag.  

15. september 

I eftermiddag bilede Holger op til ”Degnbøl ”med mig, Ingeborg, Erna, Edel, Anna og Gudrun. Vi 

var der til kl. 10 og tilbragte tiden med samtale. Thomas Brogaard vil sælge sin gård, men han 

forlanger 90.000 for den. Holger Jørgensen, ”Holtegaard”, og Søren Isbak er liebhavere til den. 

Det er nok hensigten, at Thomas vil have en købmandsforretning. Peder Jakobsen, ”Klodske” vil 

sælge sin gård – han forlanger 100.000 for den. Søren Sørensen, ”Houen” har købt Svend 

Jakobsens ejendom på Houen Mark. Han skal have en fodermester der – Elvines søn, der er 

fodermester i ”Sdr. Gøggaard”. Otto Sørensen (Houen), der købte Kr. Koks ejendom, vil sælge 

den igen, da Martha synes, der er for meget at bestille der. Hun er ked af at malke. 
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17. september 

Min 82-årige fødselsdag. I eftermiddag kom Holger, Erna, alle børnene og karlen Johannes og 

drak chokolade og kaffe. 

Samtidig kom en fotograf Nielsen fra Hjørring og foreviste billeder af gårdene her omkring. 

Billederne var taget fra luften en dag i juli måned. Holger bestilte et af hans gård. 

Holger forærede mig et cigartænderetui, og Inge kom med en pose pærer. 

Jeg modtog brev fra Karl i København – indlagt et par avisudklip vedr. Dana-Ekspeditionen, hvor 

Julius er med. 

18. september 

I formiddags var Holger her og stillede den elektriske kakkelovn op, som uddeleren har lånt os. 

Mælkekusken kom med en kardus skråtobak til mig. 

21. september 

Holger og Gunnar arbejdede på at lægge sten og sand på vejen ved gårdene. 

22. september – søndag 

Otto kørte havren hjem fra Nørrehede og har hermed fået det sidste korn hjem. Jeg var i kirke, 

der var mange mennesker i kirken. Der var pyntet med aks og blomster på stolesæderne. Der 

blev ofret en gave, der skal bruges til et formål, som menighedsrådet bestemmer. 

I eftermiddag og i aften var vi henne ved Holger i anledning af, at det er Holgers fødselsdag i 

morgen og så, fordi de er færdige med høsten. 

Vilhelm kom kørende derop med Inga og de 5 drenge, og om aftenen kom Ejnar Kristiansen, 

”Bjørnsbølle”, kørende med Eva, deres dreng, Ester og hendes datter. Da det regnede stærkt om 

aftenen, kørte Vilhelm ene hjem ud på aftenen, medens Inga og børnene blev heroppe. Inge og 

Kirsten fulgte med os hjem. 

23. september 

Jeg bar 34 spande vand op af kælderen i formiddags. 

24. september 

Holger arbejdede  med vejen øst for gården – han henter aske på teglværket og lægger det oven 

på brokkerne. Det er så meningen, at vejtromlen skal køre derover, når den kommer fra 

Bindslev. 

Hans Nielsens søn, Johannes, har et større hønsehold, mange bistader og en tørvemose – 

desuden har han en telefoncentral. 

26. september 

I dag er der bryllup i ”Nr. Gjøggaard”, hvor Storgaards søn, smed Hans Storgaard, og Anton 

Villadsens datter holder bryllup.  

Den næste dag fortæller Anders Kabbeltved, at bruden var Kirsten Kristensen, datter af gårdejer 

Anton Kristensen, ”Nr. Gjøggaard”. Der var ca. 100 gæster. De havde rekvireret et telt fra 

Flauenskjold. Det kostede 400 kr., incl. fuld service. 

28. september 

Martin Andersen, Kabbeltved, har en datter, der skal giftes med Frederik Holtegaard – hun har 

været husbestyrerinde hos ham i mange år. 
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29. september 

Besøg af Anna Lyngsig – hun fortæller bl.a., at datteren, Eva, vil have mere undervisning i musik. 

Hun blev senere organist i Bjergby og Mygdal kirker. 

30. september 

I dag kom havundersøgelsesskibet ”Dana” til København efter sin rejse til Norge, Færøerne og 

Reykjavik. I aften hørte vi i radioen et interview med lederen af ekspeditionen, dr. Thaaning. De 

havde været ude i 40 Dage. Min broder, Julius, var med. 

2. oktober 

I dag hentede Otto 2 læs tørv i mosen, hvoraf vi fik det ene læs. Jeg læssede det meste af i 

gården, da de er meget lidt tørre. 

7. oktober 

Ernst Kristensen er blevet antaget som uddeler i Bindslev Brugsforening. 

Lærer Eskildsen og hans kone var oppe i Hirtshals i går. Eskildsen blev syg deroppe og kunne ikke 

tage hjem. I aften ringede fru Eskildsen hertil og bad os meddele, at børnene ikke skulle møde i 

skolen før efter nærmere ordre. 

8. oktober 

Holger har været til møde i København i bestyrelsen i Slægtsgårdsforeningen. Han havde været 

med toget og boet hos Karl i København, der havde modtaget ham på stationen. Julius havde 

været inde hos Karls – han havde haft en interessant rejse til  Island, Shetlandsøerne og 

Færøerne. Han havde købt en hel del rare ting, deriblandt vin og cigarer, som han ville stille til 

rådighed til vort guldbryllup. Holger havde også været på Botanisk Museum og talt med min 

broder, Johannes, hvis sønner, Gunnar og Vilhelm, har etableret sig med et mekanisk værksted, 

hvor de laver værktøj m.v. 

14. oktober 

 I eftermiddag var Holger oppe i Bjergby. Sognerådet skulle se på en grund til en kommunal 

bygning – alderdomshjem m.v. 

15. oktober 

Nu kom kassen fra Julius – se ovenfor. Den indeholdt 1 fl. rom, 1 fl. portvin, 1 pakke ris, 1 pakke 

svesker, 1 pakke rosiner og 1 pakke kakao. Et par dage efter kom en ny kasse fra Julius, 

indeholdende: 2 fl. rom, 1 fl. vin,1 fl. brændevin,3 poser melis, 2 poser rosiner, 4 dåser kakao, 1 

dåse kaffe, 3 kasser cigarer. 

25. oktober 

Ejnar Larsen fortalte, at Jens Kristiansens søn, Arne, er blevet træt af at have sit hjem ”Odden 

Mølle” i forpagtning. Han har derfor købt en droschebil af vognmand Niemann i Tversted og er 

flyttet til Tversted. Nu skal Jens Kristiansens svigersøn, Søren Thomsen have gården, når han har 

fået sin ejendom solgt. 

Oppe i Mygdal Mejeriby har de fået installeret elektrisk lys på vejene. 

Lærer Eskildsen har fået en bil foræret en bil af sin broder i Amerika. Han har været herovre i 

sommer, men er nu rejst tilbage til Amerika. 
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1. november 

I dag er det flyttedag, og de fleste her i nabolaget berøres deraf: Holgers karl, Johannes 

Kristensen, flytter derfra og hjem til sin moder i ”Gjøggaards Mølle”. Holger har ingen karl 

fæstet. Niels Thomsens søn, Verner, der i sommer har været kontrolassistent i Sønderjylland, er 

kommet hjem. Ham kunne Holger nok have fæstet for en løn af 3.500 kr. for hele året, men den 

løn ville Holger ikke give, men så fik han ham til at være der på dagleje i 3 uger fra den 10. 

november. Han skulle så hjælpe Holger med at blive færdig med rodfrugterne, køre gødning 

m.v. – og så ville Holger ingen karl have for vinteren. Solveig fra Degnbøl har lovet at være hos 

os i de 2 måneder til 1. januar. Gunnars karl, Lund, Johannes Mortensens søn, flytter derfra ned 

til Martin Pedersen i Kabbeltved, og Gunnar skal have Ejvind Sørensen, der i år tjener sin svoger, 

Karl Ejnar. 

Maler Jakobsen, der er gift med Hans Vandkærs datter, har købt Niels Jensens ejendom i 

Skarndal og skal overtage den 1. december 

2. november 

I dag var vort fotografi i Vendsyssel Tidende for i går tillige med en kort omtale af os. Det er 

Martin Pedersen, Kabbeltved, der har indsendt stykket. 

3. november 

Jeg gav Holger 10 kr. til uddelerens sølvbryllup og samtidig lovede han at indmelde os til festen. 

4. november 

I dag hentede Holger kogekonen, Petrea Mikkelsen, nede i Bindslev. Han var også bilende ned til 

Johannes Grøntved i Uggerby efter noget kød. I eftermiddag var Holger og Edvard Larsen her 

henne , satte en ny snor på den og rettede den op, da den var blevet en del skæv. Holger tog 

livet af 6 høns, som han tog med hjem. 

Modtog bryllupstelegram, hvori der var en sang på 5 vers fra forfatteren; Jens Thise. Da jeg ikke 

kendte melodien, sang Edvard Larsen et vers af den. Holger tog telegrammet med hjem. Han 

ville prøve at få uddeler Nielsen til at trykke nogle eksemplarer af den. 

5. november 

I eftermiddag var Holger bilende til Hjørring og tog imod vore børn og svigerbørn fra Sjælland, 

10 stk. i alt, nemlig: Kristian, Kjelmine og Margit fra Nordrup, Peter og Karen fra Næstved, Julius 

fra Charlottenlund og Karl Kristine, Svend og Knud fra København. Holger tog Svend og Knud 

samt bagagen med sig, medens de andre tog med rutebilen. Holger kørte så op til Frode Hansens 

og hentede dem i aften. I går havde de været samlet i Nordrup til Kristian og Kjelmines 

sølvbryllup, hvor min broder, Johannes, også havde været med. 

6. november 

Ingeborg og jeg holdt guldbryllup. I nattens løb havde naboer rejst en smuk æresport uden for 

vor stuedør, og i morges tidlig mødte vore naboer, Gunnar, Ingemann, Thomas Brogaard, hans 

hustru, Kristiane, Hartnack, Martin Pedersen og Poul Pedersen, Kabbeltved her og stillede sig op 

i vor dagligstue og sang 3 morgensalmer, medens Martin og Poul Pedersen spillede på deres 

violiner. De sang først ”Den signede dag med fryd vi ser”, derefter ”Morgenstund har guld i 

mund” og ”Det er så yndigt at følges ad”. Vi rejste os og kom i tøjer, hvorefter vi gik ind og hilste 
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på de morgenduelige gæster. Karls kone havde været tidlig oppe og lavede til sangerne – hun 

var blevet orienteret derom i aftes, medens vi ikke havde fået meddelelse om sangerkoret. 

Holger havde nok sagt, at vi ikke behøvede at stå så tidlig op i dag. Efter at sangerne havde 

drukket kaffe, og vi havde siddet og talt sammen, forlod de os og lovede at komme igen til 

frokost. Holger hejste vort flag i morgenstunden. Hen på formiddagen kom en deputation fra 

Bjergby, bestående af Lene Knudsen, Ørnbøl, Mine Knude, Bjergby, Maria Houbak, Andrea 

Menholt og Kristiane Frederiksen – de kom som repræsentanter fra Kvindeforeningen i Bjergby. 

De forærede os et par bøger. De blev beværtet med kaffe, og de havde lejet vognmand 

Skjoldager til at køre herned. Da de havde forladt os, kom vognmand Thomas Larsen, Hjørring, 

bilende med lærer P. Christensen, Tornby og overbibliotekar Nielsen. Lærer Christensen mødte 

som repræsentant for Historisk Samfund. Postmester Klitgaard ville have været hernede og have 

lykønsket mig, men han var blevet meget syg sidste nat. Så havde hans frue forsøgt at få Horn 

eller Flemming Hansen. De var begge optaget. Lærer Christensen var ikke glad for at forsømme 

sin skole, men i dag havde han gjort en undtagelse. Han havde allerede været ude at lykønske et 

par, Kristian Svendsen, Krage, der i dag holder guldbryllup med sin anden hustru. Han gav mig 

en frugtkurv og holdt en tale for mig og bragte mig en tak for mit arbejde for Historisk Samfund. 

Overbibliotekar Nielsen bragte mig en bog som gave fra Centralbiblioteket og takkede mig i 

hjertelige ord for min virksomhed for biblioteket og for min godhed over for ham personlig.  

Efterfølgende var der frokost og senere middag i Holgers gård. 

Klokken var imidlertid blevet tolv, og vi skulle hen til Holger og tage imod gæster, som var 

indbudt til at møde kl. 12. Holger bad de to gæster om at følge med derhen og spise frokost. Det 

gik de ind på, idet de sagde, at de skulle være tilbage i Hjørring kl. halv to. Det mente Holger nok 

kunne nås, og vi kørte så derhen, og straks efter indfandt der sig en hel del gæster. 

Vi blev beværtet med forskellige retter, som kogekonen, Petrea Mikkelsen, der residerer i 

køkkenet, havde lavet. Der blev sunget flere salmer og desuden flere sange, der var skrevet til 

lejligheden. De var forfattet af: forfatteren Jens Thise, Peter Grøntved, Maria Kristensen og 

Valborg Kristensen, Horne. Lærer P. Christensen holdt også en tale her ligesåvel som 

overbibliotekar Nielsen. P. Christensen lovede at aflægge mig et besøg, når han var ude at køre 

med Marius Hejlesen. 

Martin Andersen, Kabbeltved, sendte en flaske vin og et telegram med mælkekusken. 

Vore gæster til frokost var foruden de foran nævnte: Thomas Brogaard, Kristine Brogaard, Karen 

Marie Thøgersen, Hartnack Pedersen, Astrid Pedersen, Martin Pedersen, Anna Pedersen, Johs. 

Pedersen og Gerda Pedersen, Kabbeltved, Niels, Sigrid og Anders Andersen, også Kabbeltved. 

Kristian og Josefine Kristiansen, Stenshede, Peter Kristensen, Degnbøl. Vilhelm og Inga var 

kørende herop i eftermiddag. Holger var bilende til Hjørring og hentede Maria, kæmner Rubak 

og Johanne. Vi modtog mange gaver og over 100 telegrammer. Kristian Krøgholt var her i 

eftermiddag med en gave fra sparekassens bestyrelse. 
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11. november 

I eftermiddag blev Stine Krøgholt begravet fra Mygdal Kirke kl. 2. Jeg gik derop, men fik kørende 

med Niels Andersen både hen og hjem. Der var mange folk – der holdt 14 biler og 2 

hestekøretøjer, foruden en del cyklister. I kirken talte først pastor Bisgaard og derefter afdødes 

søn, provst Krøgholt. Der blev sunget 3 salmer, hvorefter bærerne trådte hen til kisten og ville 

bære kisten ud, men provst Krøgholt betydede dem med en håndbevægelse at vente, hvorefter 

man sang 5. vers: ”Så rejse vi til vort fædreland”. Herefter blev kisten båret ud af afdøde børn og 

svigerbørn og sænket i graven ved siden af hendes i 1929 afdøde mands kiste. Herefter foretog 

provst Krøgholt jordpåkastelsen. Til sidst sang man: ”Krist stod op af døde”. De fleste af følget 

rejste derefter ned til forsamlingshuset til en mindefest. 

I Vendsyssel Tidende var der i går et referat fra vor guldbryllupsfest, indsendt af lærer Jensen 

12. november 

I dag rejste de sidste gæster, Peter og Karen. Peter tog de ældste af mine dagbøger med hjem. 

Når han har gået dem igennem, skal Julius låne dem. 

I dag var der fest i Mygdal Brugsforening i anledning af uddeler Emanuel Nielsen og Marias 

sølvbryllup. Det var en fest i stor stil. En festarrangør fra Hjallerup var mødt med et stort telt, 

der var opstillet i brugsforeningens gård, og han medbragte stole og alt service. Det var 

fjælegulv lagt ud og en kakkelovn i det ene hjørne. Kl. 5½ bilede Holger derop med mig, 

Ingeborg,  Erna og Otto. Der var anmeldt 250 gæster foruden familiens 50 medlemmer, og der 

opstod trængsel  for at komme frem for at ønske parret til lykke, men vi nåede dog frem og blev 

placeret i teltet, der blev fyldt til sidste plads. Jeg og Ingeborg fik dårlige pladser, hvor vi vendte 

ryggen til forsamlingen og talerne. Emanuel Nielsen bød gæsterne velkommen, hvorefter vi sang 

salmen: ”Til himlene rækker din miskundhed Gud”, hvorefter vi blev beværtet med kartofler, 

steg o.s.v. Der var trykt 7 sange, som blev sunget efterhånden, og der blev holdt mange taler, 

hvori sølvbrudeparret blev hyldet. Da jeg ikke er lethørende, kunne jeg ikke høre ret meget af 

talerne. Der blev holdt taler af pastor Bisgaard, der lod til at sætte stor pris på uddeler Nielsen, 

endvidere talte J. Kornbech, Rosvang, smed Kr. Kristensen, der talte om det gode forhold, der 

havde været mellem deres hjem og mellem deres børn. Der blev talt af frk. Nielsen fra Aalborg. 

Datteren Mine Nielsen, købmand Frode Hansen og flere. Der var et utal af telegrammer, der 

blev læst op af lærer Eskildsen og uddeler Thomas fra Agersted. Det var blevet uroligt vejr med 

blæst og regn, og teltets sejl blafrede stærkt. Kakkelovnen lavede en lille eksplosion, men der 

skete ingen værre ravage derved. Efter at vi havde drukket kaffe, spredte forsamlingen sig. En 

del gik som Ingeborg og jeg ind i stuehuset. Holger kørte hjem før festens afslutning – vi var 

hjemme kl. 11. 

14. november 

Martin Thøgersen kom på sygehuset – han var ikke medlem af sygekassen, så det skulle ordnes 

med kaution. 

18. november 

Holger var til landbrugsmøde i Hjørring, hvor forstander Møller, Hammerum Landbrugsskole, 

talte. 
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Holger har købt et areal på ca. 2 tdr. land af  Oddens jord på østre side af amtsvejen fra Nielsens 

jord. Han skal betale 3.000 kr. pr. tdr. land. Han har købt jorden af Lars Peter fra Vellingshøj, der 

ejer hele den del af Oddens mark, der grænser til den østre del af amtsvejen. 

20. november 

I dag døde fhv. gårdejer Martin Thøgersen, Grøntved, på Centralsygehuset i Hjørring efter 

længere tids sygdom, 79 år gammel. Han var født 1867 som søn af gårdejer Kristen Thøgersen i 

Bjergby Ramsgaard. Han blev gift med Jens Grøntveds adoptivdatter Karen Marie, der var datter 

af Søren Byrgesen, Uggerby. De boede først i Hjørring, men i 1898 flyttede de ned til Grøntved 

og overtog hustruens plejehjem. Der boede de så til 1935, hvor de overdrog gården til 

svigersønnen, Thomas Brogaard – de har siden boet der og modtaget aldersrente.  

25. november 

I dag blev Martin Thøgersen begravet fra Mygdal Kirke. Kl. 1½ tog jeg sammen med Holger og 

Erna hen til begravelsesgården, hvor vi drak kaffe, og da klokken var hen ved 3 sang vi en salme, 

hvorefter lærer Eskildsen udtalte nogle mindeord, fremsagde trosbekendelsen og bad Fadervor. 

Efter at vi havde sunget verset: ”Så rejse vi til vort fædreland”, blev kisten båret ud og sat på 

ligbilen, og så satte ligfølget, der bestod af 13 biler, foruden ligvognen sig i bevægelse. Vejen 

herfra og hen til Thomas Brogaards er meget opkørt, og bilerne fik nogle slemme stød, men det 

gik dog, uden at der skete uheld med nogen af bilerne. Jeg fik kørende med Holger. Ingeborg 

blev hjemme, da hun var bange for at komme til at fryse oppe på kirkegården. I kirken, der var 

pyntet med lys og med mange kranse på gulvet, holdt pastor Bisgaard en kort tale. Før kisten 

blev båret ud, sang afdødes børn og svigerbørn:” Lad os vort møde i himlen bestemme”. Pastor 

Bisgaard foretog jordpåkastelsen, og Jens Grøntved fra Hæstrup takkede følget for udvist 

deltagelse. 

Efterfølgende blev Ingeborg og jeg samt Holger og Erna inviteret til hjemmet til suppe og steg 

m.v. – før vi brød op, drak vi kaffe. Vi var hjemme kl. 12. Holger kørte pastor Bisgaard hjem – 

han var cyklende derned. 

Før vi tog afsked med familien, blev der sunget nogle salmer, men skønt vi havde præsten og 

lærerfolket blandt os, var der ingen, der holdt taler. Snakken gik derimod livligt. 

1. december 

Holger har fæstet Verner fra dato til 1. november 1947 for en løn af 3.100 kr., men så skal han 

have fri 2 dage i de første 3 uger, hvor han har lovet at arbejde for Otto. 

3. december 

Cykelsmed Peder Pedersen var her og synede maskinerne. 

 9. december 

I morges var Erhard Kristiansens bil her og hentede en gris til slagteriet, som slagter den, og så 

sender den parterede gris herned enten i morgen eller i overmorgen med rutebilen. 

17. december 

Bro-Maren var her i dag og hjalp Ingeborg med storvask – det fik hun 5 kr. for. 

Statshusmand Andreas Andersen, Bøgelund, Bjergby Præstegårds mark døde i går, 71 år 

gammel. 
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31. december 

Så er året 1946 udrundet. Det har været et godt nådeår for os og for vort hjem. Vi har været ved 

nogenlunde helbred, men jeg kan nok mærke, at alderen trykker mig, og Ingeborg har hele året 

søgt lægehjælp, men hun har dog kunnet bestride husholdningen. Da hun 8. februar fyldte 75 år, 

blev hun vist meget opmærksomhed. Den 6.november fejrede vi guldbryllup ved en god fest 

henne i vort gamle hjem hos Holgers – vore børn bekostede festen. I sommer byttede Vilhelm 

ejendommen ”Søndergaard” i Sindal ud med ejendommen ”Ørnhøj”, også i Sindal. Kristian og 

Kjelmine fejrede deres sølvbryllup den 4. november ved hvilken lejlighed, der blev vist dem 

megen opmærksomhed. 

Året 1946 har været noget unormal. I juli måned og også i juni måned fik vi megen regn, og 

høsten blev også meget besværliggjort af regn, men det, som det gik mest ud over, var dog 

tørvene: 

Otto fik gravet 30.000 stk. tørv i mosen, men det var kun den mindste del af dem, som han fik 

hjemkørt sidst i september, og de var meget våde. 

1947 
23.januar 

Sidst på dagen kom pastor Bisgaard her og sad og talte med os en times tid. Vi talte om Kaj 

Munk og andre emner. Han fortalte, at hans ældste søn er ingeniør i København og får en 

månedlig gage på 800 kr. Den yngste søn er jurist og stræber efter at komme ind i diplomatiet. 

Deres datter er forlovet med en søn af tømmerhandler Mølle Lee, Hjørring. Sønnerne har lyst til 

at komme til udlandet. 

26.januar 

Der er dilettantforestilling i forsamlingshuset i aften 

29. januar 

I eftermiddag var jeg og Holger bilende op til brugsen. Jeg købte en emaljeret kakkelovn af 

Nielsen for 460 kr. Vi fik læsset kakkelovnen på bilen og så kørte Holger den hjem. Den blev sat 

op af Thomas Gru 

20. februar 

I aftes var der en større fest i forsamlingshuset, arrangeret af Herman Jørgensen, Holtegaard. Da 

folk kom fra missionshuset og kom forbi forsamlingshuset, holdt der en halv snes personbiler og 

en rutebil, der havde bragt gæster dertil. 

21. februar 

I aften var Holger bilende op til Bjergby Forsamlingshus, hvor der var møde med J.A.K. manden, 

landinspektør Kristiansen, som taler. Han mener nok, at hans virksomhed, J.A.K., for nogle år 

siden blev glemt af bønderne. 

25. februar 

Børnene har fri fra skolen i disse dage på grund af kulden. Kuldeferien sluttede først den 5. 

marts. 
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28. februar 

Modtog brev fra Landsarkivet i Viborg med anmodning om at aflevere, hvad jeg ligger inde med 

af sognerådsbøger og papirer til sognerådsformanden til Landsarkivet. 

Ebba fra Degnbøl rejser på Børkop Højskole til maj til et 3 måneders kursus, som koster 100 – 

120 kr. månedligt foruden anskaffelse af bøger. 

1. marts 

Hård frost. Snefog hele dagen. Vinteren bliver for hver dag strengere. I dag har vinduerne i 

dagligstuen ikke været optøet. 

3. marts 

Hård frost. I radioen meddeles det 21 frostgrader i Sindal. Sidst på dagen kom en lastbil her forbi 

med en sneplov og ryddede vejen. 

I går skulle en missionsuge begynde i Mygdal, men på grund af vejret blev der intet møde i går.  

10. marts 

Slagter Johannes Grøntved har solgt sin slagterforretning I Skeen til slagter Richard Nielsen, 

Mygdal, for 23.500 kr. 

11. marts 

Jeg var oppe ved brevsamler Steffensen med en pakke bøger, men Steffensen sagde, at pakken  

for tiden kun kunne sendes som ilgods, og det ville forhøje portoen med 1 kr.. Den kunne også 

sendes som luftpost, men det ville yderligere forhøje portoen med 50 øre. Jeg bad Steffensen 

sende pakken, der vejede 3 kg, som alm. postpakke ved første lejlighed – det ville koste 90 øre. 

(Storebælt må være isfyldt – derfor de forhøjede takster). 

Senere betalte jeg dog posten 1 kr. for at få pakken sendt som ilgods. 

17. marts 

Vilhelm Kringelhedes enke, Henriette født Kristensen, Vestermarken, Bjergby, er død 79 år 

gammel. Hun var datter af Kristen Nørskov, Astrup, og søster til Peter Nørskov, Astrup. 

21. marts 

Sidste nat er der faldet en stor mængde sne, men da det har været stille vejr, er sneen faldet ret 

jævnt, således at der er et godt slædeføre, og man kører også mælken til mejeriet i slæde. 

23. marts 

Konfirmation i Mygdal Kirke. Der var 27 konfirmander. 

29. marts 

Der var hestemarked i Hjørring i dag, og Vilhelm var deroppe med en plag. 

Holger var på Snevre Skole og instruerede fru Ørnbøl, der er medlem af valgbestyrelsen, og som 

skal lede valgmandsvalget i Bjergby den 1. april. Lærerfolkene i Snevre er misfornøjede med, at 

der ikke bliver bygget en ny skole i Snevre, som det for længe siden har været bestemt. De døjer 

også meget med det våde brændsel. 
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1. april 
Valgmandsvalg til landstinget: 
Stemmeafgivningen var således: 
  Mygdal  Bjergby 
Socialdemokratiet    21     29 
Radikale     32          56 
Konservative       1         2 
Venstre   235    140 
Retsforbundet    10     20 
Kommunisterne        1 
Blank stemme                1 
I alt   300    248        
 
8. april 
Eva (Lyngsig) rejser til Hjørring og modtager undervisning i musik, og derhjemme har hun et par 
elever, døtre af Hans Knudsen, Ørnbøl, og Langbak, Nørmark. 
9. april 
Hans Jensens kone, Elise, er død i dag, 61 år gammel – hun var datter af Frederikke og Marinus 
Vestergaard. 
16. april 
Bro-Maren var her og vaskede storvask – det tog hun 5 kr. for – fra den 1. april havde hun 
frasagt sig rengøringen i Mygdal ndr. Skole – arbejdet er overtaget af Kristen Holtegaards 
husbestyrerinde, Marie. 
20. april 
I aften døde kong Christian X. Den næste dag hejste vi flaget på halv stang. 
23. april 
Også i dag har Holger arbejdet med motortromlen. 
2. maj 
Jens Ørnbøl har mistet 2 heste, der blev dræbt ved, at en elektrisk tråd faldt ned over dem 
under ajleudkørsel. 
4. maj  
I aften var der møde  kl. 8 med taler af pastor Kruse, Ugilt og pastor Larsen, Rubjerg. Holger 
hentede pastor Larsen i Hjørring, og han var med Holger hjemme for at spise aftensmad før 
mødet.  Ingeborg og jeg var også derhenne. 
7. maj 
I aften kl. 8 er der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Kristiansen, Sindal, og bagefter var der 
kaffefest i missionshuset. 
15. maj 
I aften kl. 8 var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Jakobsen, Mosbjerg, Holger var 
bilende derop med os samt Erna, Hans Kristian og Kirsten. Der var mødt mange –næsten alle 
siddepladser var besat. Han holdt en god og indholdsrig prædiken. 
18. maj 
Niels Larsen, Klodske, har til husbestyrerinde fået en datter af Johannes Weinkouff, Horne. Niels 
Larsens datter er herefter rejst på Ryslinge Højskole. 
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23. maj 
Martellus Nielsen har solgt Uslev gårdene til en sønnesøn af Kristen Sørensen, Sakstrup. 
Inge var her – hun fortalte, at 23 af børnene i øverste klasse havde få frirejse til en 
københavnerrejse den 6. juni. Læreren havde forlangt frirejse til 34. Hun var meget optaget af 
denne tur. 
1. juni 
Kl. 11.15 kørte Holger op til Snevre Skole med mig, Ingeborg, Erna og Kr. Kristiansen, 
”Stenshede”. Vi var anmodet om at møde deroppe kl. 11.30. Der var de tidligere 
sognerådsmedlemmer fra 1922, som havde været med til i sin tid at indstille lærer Ørnbøl i sin 
tid til embedet i Snevre. Af dem mødte foruden Kristiansen, Laurids Pedersen, ”Dalsgaard” 
Peder Jakobsen, ”Klodske” og Anders Mølgaard. Flere af lærer Ørnbøls slægt, deriblandt lærer 
Anton Ørnbøl, Rødding. Endvidere var mødt mange af skoledistriktets beboere samt pastor 
Bisgaard og lærer Eskildsen med deres fruer. Vi blev bænket i den østre skolestue og spiste til 
middag. Her bød lærer Ørnbøl forsamlingen velkommen og takkede, fordi man havde 
efterkommet indbydelsen. Han takkede det sogneråd, der i sin tid havde indstillet ham til 
embedet i Snevre. Han takkede specielt mig, fordi jeg altid havde stillet mig forstående over for 
ham, når han henvendte sig til mig. Pastor Bisgaard holdt en kort tale, men ville ellers gemme 
sin tale til i aften. Lærer Eskildsen og gårdejer Rokkjærs kone holdt også korte taler. Jeg udtalte, 
at det egentlig ikke var sognerådets skyld, at Ørnbøl blev indstillet til embedet i Snevre. Det var 
Snevre skoledistrikts beboere, der havde stillet krav derom, hvilket sognerådet ikke mente at 
kunne sidde overhørig. Efter at vi var færdig med at spise, var vi en tur ude at se skolens have på 
søndre side af vejen. Kl. godt 5 kørte vi hjem. 
5. juni 
I dag holdes der grundlovsmøde flere steder, således i Mygdal nordre Skoles have kl. 3.15, hvor 
pastor Bisgaard talte. Der er ingen underholdning om aftenen. I Robert Nielsens have i 
”Dalsgaard” var der møde kl. 3, hvor kredssekretær Verner Jensen taler. Indbydere: K.F.U.M. og 
K . Mygdal. Kl. 3½ er der møde i Henry Houbaks have, hvor pastor Kaarsbo, Tolne, taler. Om 
aftenen kl. 7½ bal i forsamlingshuset. 
6. juni 
I dag kørte Frits Kristiansen mælken for alle Kabbeltved og Grøntved gårdene til mejeriet. Han 
begyndte kl. 6½ og var tilbage kl. 8. Han har akkorderet med mændene om at køre mælken for 
dem i den travle sommertid for en betaling af 15 kr. pr. tur. Det er vel nok særlig Kabbeltved 
gårdene, det kommer til gode, da de døjer med at få vogne, der svarer til turen. De kører i deres 
egne vogne. 
8. juni 
I morges tidlig rejste børnene i øverste klasse i Mygdal nordre Skole til København. Holger, 
Kristian Hvidegaard og smed Kr. Kristensen kørte til Hjørring med dem i deres biler. Inge og Hans 
Kristian var med. De skulle rejse over Aarhus – Kalundborg. 
14. juni 
Smed Kr. Kristensens søn var her og reparerede pumpen i baghuset, således at den atter er i 
orden. 
17. juni 
I dag har Gunnar Kristensen bryllup med Sigrid Steen. De bliver viet i Brønderslev. Holger og 
Erna var bilende derud i eftermiddag. 
Dyrskue i Mygdal i eftermiddag. Holger var deroppe. 
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Jeg opsagde Vendsyssel Tidende, som jeg vil holde sammen med Otto fra 1. juli. 
Postbilen kører fremover kl. 3 fra Retholt – i stedet for kl. 1, således at brevene ikke kommer til 
at ligge over i brevsamlingsstedet. 
2. juli 
I dag kørte Poul Pedersen ud til Vraa med Erna, Marie fra Brugsen og Robert Nielsens kone, 
Agate, fra ”Dalsgaard”. De skulle i sommerlejr og kommer så tilbage om et par dage. 
Skolebørnene var på udflugt til Lønstrup med en lejet rutebil. Inge og Hans Kristian var med. 
3. juli 
Frk. Helga Kristensen (Lyngsig) har købt et hus i Vestermarken, Bjergby, af cementstøber 
Marinus Kristiansen for 10.700. Huset ligger på nordre side af amtsvejen og har tidligere været 
ejet af Kristen Løths døtre. Hun skal overtage det 1. oktober og agter at åbne en 
lingeriforretning. 
4. juli 
Tinus Jensen, Slettingen, var her og sprøjtede for fluer i kostalden. 
Restauratør Peder Chr. Pedersen, ”Hirtshalsposten, Skolegade, Hjørring, er pludselig død, 
omtrent 80 år gammel. 
12. juli 
Holger og Otto kørte deres bårhø ind. Holger havde 6 læs og Otto 5 læs. Dette er vel nok den 
dårligste høavl i mands minde. Det er tillige det dårligste hø, og det er blevet dårligt bjerget. 
Holgers hø har ikke været stakket. Det har Ottos, men straks det var stakket, styrtede regnen 
ned. 
13. juli 
Martin Andersen, Kabbeltved, har købt ”postens hus” i Retholt for 23.000 kr. – posten har så 
købt hus i Hjørring. 
14. juli 
Den nye post, Kristian Kjeldsens søn, var her sammen med Konrad, og i morgen overtager han så 
postturen. 
24. juli 
Sognerådet har forhandlet med Ottenius Schjoldager om at købe hans hus (doktorboligen i 
Bjergby). Huset skal koste 35.000 kr., men Ottenius skal først have sikkerhed for at få et andet 
hus bygget. Sognerådet har søgt Amtsrådet om tilladelse til at købe huset, og hvis denne 
tilladelse gives da at måtte bruge af de 25.000 kr., som ved salget af Fattiggården blev hensat til 
brug ved bygning af kommunal art. Kontorchef Jørgensen har været i Bjergby og undersøgt 
bygningen, som han fandt aldeles uegnet til kommunal brug. Endvidere har 2 
amtsrådsmedlemmer, Kr. Pedersen, Harridslev, og Kristian Leed, Uggerby, været oppe for at 
undersøge forholdene – de syntes, at bygningen egnede sig meget godt til den påtænkte 
anvendelse. Da Niels Houbak gerne vil sælge sin gård, er det så meningen, at han skal bo i 
kommunens bygning og have fast ansættelse som kommunekasserer. 
Dyrskue i Hjørring. Holger var bilende derop med Otto, Inge, Anna, Hans Kristian, Erling og 
københavnerdrengen. Dagen efter var der anden dags dyrskue, hvor Marie var oppe. 
27. juli 
I middags kom Vilhelm kørende op til Holger med Erna og alle børnene. Holger kørte så ned til 
Uggerby Klit med Vilhelm og hans familie og efter, at han havde afleveret dem ved uddeler 
Nielsens lysthus, kørte han hjem og hentede mig Ingeborg, Erna og vort barnebarn, Ingeborg, og 
kørte os derud. Vi blev modtaget af Nielsen og Marie i det smukke lysthus, som de har sat op på 
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Ejnar Højers jord tæt ved klitten. Vi blev en ret så talrig forsamling, foruden Holgers og Vilhelms 
familier, Ingeborg og jeg, Ingeborg fra Næstved, de to feriedrenge fra København – Kurt var 
kommet i aftes – Otto, Erling, Nielsen, Marie, Mine, Børge og Rut. Holger kørte en tur ned til 
havet med nogle af os, og nogle af de unge var en tur i havet. Nielsen fotograferede os nede på 
stranden. Vi var så oppe i lysthuset og drak kaffe og talte sammen. Huset, som Nielsen har sat 
dernede ved Klitten, har han købt af Hans Jensen for 375 kr. – det var brugt til hans arbejde med 
bierne. Nielsen har så lagt gulv i det og malet det. Men da han i uvidenhed har lagt det for tæt 
på Statens plantage, så truer Plantør Himmelstrup, Uggerby, med, at huset skal flyttes. Både 
fredningsvæsenet og politiet er blevet alarmeret og trådt i aktivitet i den anledning. Hen på 
eftermiddagen kørte Holger hjem med Vilhelm, Erna og en del af børnene, og efter at han havde 
malket kørte han så ned og hentede alle vi andre. Vi spiste så til aften hos Holgers. Ingeborg fra 
Næstved rejste op til ”Trumpgaard”, og tirsdag morgen rejser hun til en slægtning i Bælum og så 
videre hjem efter. 
10. august 
Vi var i kirke. Lærer Rasmussen, Bjergby, var kirkesanger. Han er kommet til at se ældre ud – 
hans søns tragiske død har nok taget en del på ham. Eva Lyngsig fungerede som organist. Bager 
Rahbæk Johansens søn blev døbt og fik navnet, Palle. 
Otto, Marie, Ingeborg og Kirsten var cyklende ud til havet ved Uggerby. 
15. august 
I eftermiddag kl. 3 blev Kristen Raasig begravet på Bindslev kirkegård. Hartnack var bilende 
derned – han havde Otto med. Følget bestod væsentligt af hans familie – Aagaardboerne var 
ikke mødt op. 
16. august 
Holger har indhøstet. Det har ikke hændt i min tid, at man har fået indhøstet så tidligt. Avlen var 
ret god af vårkorn, men den fylder ikke ret meget – der har ikke været lejesæd. Jeg og Ingeborg 
var derhenne i aften og spiste indhøstnadver. 
25. august 
I eftermiddag bilede Holger til Hjørring med mig, Inge, Edel og Anna. Jeg fulgte børnene hen i 
plantagen Kristiansgave, hvor der var en legeplads med slynger og andre  apparater. 
Jeg gik op på Skagensvej 11 til lektor Flemming Hansen, der er fratrådt stillingen som sekretær 
for Historisk Samfund. Den nye sekretær er lærer Asger Kirkegaard Jensen, der bor på Elsagervej 
nr. 3. 
31. august 
Min broder Julius er på besøg. Han har lejet en bankbox for 15 kr. årlig opbevaring af mine 
dagbøger, men da den ikke kan rumme alle bøgerne, og han synes, den er for dyr, så agter han 
at købe et jernskab til dette brug. Julius vil være medlem af Jysk topografisk selskab i stedet for 
mig. 
8. september 
Modtog brev fra Julius – han sendte Otto et par cykeldæk. 
9. september 
Fhv. ejer af Vester Gjøggaard, Niels Chr. Christiansen, er død 85 år gammel. Hans søn, Jens Elias, 
er gift med mejeribestyrer Storgaards datter, Stanne, og bor vest for Mejeribyen. 
16. september 
Jeg besøgte den nye sekretær for Historisk Samfund, Asger Jensen. Han er søn af lærer Jensen, 
Guldager, og er lærer ved Hjørring Østre Skole. Han er gift og har et par tvillinger på et par år.  
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Han bor lidt afsides, omgivet af et cementstøberi, og gør indtryk af at være en venlig mand. 
3. oktober 
Der var averteret til møde i Mygdal nordre Skole om valg af forældreråd. Holger var deroppe, 
men da der kun var mødt 5, opgav man at danne forældreråd denne gang. 
Mandag den 6. oktober 
Gudstjeneste i Mygdal Kirke kl. 14,30 ved pastor Holm, Voer. Holger kørte til kirken med mig, 
Ingeborg og Erna. Der var mødt en del mennesker. Lærer Christoffersen, Bindslev, fungerede 
som kirkesanger, og Eva Lyngsig spillede på orglet. 
Om aftenen var der møde i missionshuset i anledning af, at det er 10 år siden, det blev indviet. 
Holger hentede Peter og Karen fra Næstved, der var kommet med lyntoget til Hjørring. 
10. oktober 
I aften var der møde i forsamlingshuset ved provsterne Waage Beck, Skagen, og Thorvald 
Krøgholt, Brønderslev. 
14. oktober 
Købt stoppemaskiner af Peter fra Næstved.  Kirsten var her for at stoppe strømper på den nye 
maskine. 
19.oktober 
I aften var Solveig fra Tronsmark her. Hun syr for Holm Währens – hun har tidligere syet for 
skrædder Thomsen, Bindslev. 
24. oktober 
Holger har fæstet Verner for næste år for en løn på 3.000 kr., og så skal han have et stykke at 
dyrke med kartofler. 
30. oktober 
Aage Nielsen har solgt sin ejendom i Lyngsig til Kristian Mikkelsens søn fra Skibsby – denne har 
solgt til Martellus Nielsen fra Uslev. Aage Nielsen købte et par dage senere ”Bakkegaarden” for 
69.000 kr. 
14. november 
I aften var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Kristiansen, Sindal. Holger og Erna var 
deroppe, men der var kun få mennesker på grund af det dårlige vejr. 
29. november 
Jeg mødte sognerådsformand Niels Larsen, der fortalte, at sognerådet nu havde købt brevsamler 
Skjoldagers hus i Bjergby. Han beklagede, at det var blevet så dyrt. Skjoldager skal blive boende 
der i vinter, eller til han får et nyt hus bygget. Der skulle indrettes en brandfri box deri, hvor der 
kunne opbevares de vigtigste arkivalier og så skulle der ikke opbevares noget på 
Centralbiblioteket. Huset kostede 35.000 kr. – Niels Houbak er antaget som kæmner – han er 
ved at bygge et hus i Bønkels have. 
6. december 
Thomas Brogaard er til sinds at ville magelægge et stykke jord med Niels Andersen, således at 
Thomas får det stykke jord, som Niels har fået af Johannes, medens Niels Andersen får et stykke 
af den østre del af Thomas’s jord. 
7. december 
I formiddags hørte vi i radioen en prædiken af pastor Svend Rehling og i eftermiddags af 

sognepræst Axel Langer, Langaa (han har i øvrigt konfirmeret mig – Arne Nielsen) 

Otto kørte sammen med Verner i bil op til Horne og Emmersbæk, hvor Otto bjergede et kabel, 
som han vil bruge til installering af lys i hønsehuset. 
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Anna Kristensen (Samuel) skal bo i loftslejligheden i missionshuset og flytter ind den 15. 
december. 
8. december 
Kristian Mortensens datter bekendtgør i Vendsyssel Tidende, at hun i Mygdal åbner en 
forretning med lingeri, papirer, legetøj o.s.v. 
17. december 
I eftermiddag blev Hans Knudsens kone Lene fra Ørnbøl begravet fra Bjergby Kirke. Holger kørte 
derop med mig og Ingeborg og uddeler Nielsen og hans kone. Der var mødt mange mennesker – 
alle dem, som den store Bjergby Kirke kunne rumme. Først talte pastor Bisgaard og derefter 
pastor Jensen, Veiby. Hans Knudsen talte også kort – der blev sunget 5 salmer i kirken. Talerne 
fik jeg ikke stortud  af, da jeg ikke kunne høre så meget, at jeg kunne få nogen sammenhæng. 
Pastor Jensen foretog jordpåkastelsen. Hans Knudsen indbød følget til en sammenkomst i 
forsamlingshuset. Holger kørte så derop med os, og der blev alle siddepladser også besat. Vi 
blev beværtet med kaffe og kage – der blev sunget et par salmer, og der blev holdt taler, bl.a. af 
lærer Rasmussen, Bjergby, og provst Hindsholm, Albæk. Hans Knudsen takkede alle for 
deltagelsen, og vi foretog så hjemrejsen. 
21. december 
Bagermester Rahbeck Johansen overdrager forretningen til en søn af den gamle møller Svend 
Kristian Jakobsen – Rahbeck Johansen flytter i stedet hen i Oddens hovedbygning. 
30. december 
I morges kørte Holger med Julius på vej til Hjørring – det var Julius’s mening, at han ville tage 
hurtigtoget fra Hjørring, men da de kom op til Frode Hansens, kunne bilen ikke gå gennem 
sneen. De kom hen til skolen, og her fik de bilen vendt, men nu var det blevet for sent at nå 
toget, og de kørte hjem igen, da Holger ikke havde lyst til at komme ud med bilen igen. 
Han bestemte sig så for at køre Julius i slæden op til Tversted-bilen kl. 3. Imidlertid havde 
sneploven været ude på vejen, og da der skulle være juletræsfest i missionshuset for børn kl. 
2½, kørte Holger derop med børn i bilen, og Julius kom så med, og han tog med Tversted-bilen til 
Hjørring for at tage eksprestoget til København. 
31. december 
Så er året 1947 rundet ud. Det har været et meget uroligt år ude i den store verden, hvor ørnene 
rives om jorderigs bold. Der går gennem radioen rygter om krige i Sydøsteuropa og Palæstina – 
sidst nævnte sted er det jøderne og araberne, der strides. Og i andre lande strejkes der til 
stadighed. I vort fædreland er der også megen misfornøjelse over rationering m.v.  Den dårlige 
høst og misvækst på høhøsten har gjort landbruget mindre rentabelt, og det bliver ikke bedre, 
efter at socialisterne har overtaget landets styre. For vor familie og vort hjem har året været et 
nådeår fra Gud, som vi ikke nok kan takke, for at han har holdt sin beskærmende hånd over os. 
Både jeg og Ingeborg har været ret raske og har i det væsentligste kunnet klare os selv. 

 
1948 
1. januar 
Så er et nyt år oprunden og gid, at det må blive et godt år, og freden må få større råderum ude i 
den store verden og tillige i hjemmene. ”Fred ud i hjertet du for alting give, hos os du blive” 
I dag har vi så holdt op med at have telefonen. Vi har haft den siden 1914. I de første år var der 
ikke andre i Grøntved, der havde telefon. Niels Jakobsen var den første, der fik telefon, men da 
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Sofus Kristensen efter en tids forløb opsagde den, så var vi ene derom, og vi havde jævnlig besøg 
af naboerne, der kom og ringede. Dette førte til, at vor nabokone, Ane, fik telefon, og Holger 
fulgte efter og så fik Thomas Brogaard og Hartnack også en partstelefon. 
6. januar 
Peter Degnbøl fortalte om, hvordan han kom til at levere nogle graner til tyskerne og blev idømt 
en bøde, som han dog blev fri for at betale. 
12. februar 
Albert Jensens kone, Dagmar, ”Moselund” er død 66 år gammel. 
15. februar 
Hørte radioudsendelse i anledning af Hjørring Lytterforenings 25 års jubilæum. 
17. februar 
I dag afholdtes sykursus i forsamlingshuset. Det var delt i 2 hold – 1 fra kl. 2 til kl. 5 og 1 fra kl. 7. 
I hvert hold er der 12 deltagere. Solvejg var deroppe. Hun var på det første hold og kom herned i 
aften, og så cyklede Otto og hende ned til Vilhelms – hun har lovet Inga at sy noget til drengene 
– det var Ingas fødselsdag i dag. I dag var der et malkekursus i ”Houen”, og i den anledning var 
der i aften en festlig sammenkomst i forsamlingshuset. 
24. februar 
Holger var i færd med at stille bure til bævere op nede ved bækken – han har købt 2 bævere af 
Ingemann. 
25. februar 
Frederik Kristiansen, Uslev er død 84 år gammel – han var søn af afdøde Kristian Kristiansen, 
Uslev, og da han giftede sig med Kristen Overgaards datter, Nielsine, overtog de hans hjem i 
Uslev. 
Der boede de en snes år, så solgte de gården til Magnus Larsen fra Søttrup og flyttede til 
”Landro”. Senere flyttede de flere gange og boede til sidst hos svigersønnen, Tage Grønbech. 
Han var i en periode medlem af sognerådet. 
28. februar 
Martin Sørensen (Grøntved) er flyttet ind i sit nye hus i Mejeribyen. 
13. marts 
Johannes Degnbøl har købt Frits Kristiansens ejendom på Odden Mark. Ingemann Kristensen har 
købt det lille hus, opført af asbest, der stod oppe ved ”Moselund”. 
I dag var der eksamen i Mygdal nordre Skole – Holger var deroppe. Jeg lavede en savbuk. 
Johannes Grøntved har købt Frits Kristiansens nye ejendom på Odden Mark.  
16. marts 
I eftermiddag var der børnegudstjeneste i missionshuset ved frk. Jensen. Holger var kørende 
derop med børnene, og i aften kl. 7.30 var der gudstjeneste i kirken ved pastor Jensen, Vejby. 
Holger var kørende derop med Erna og Ingeborg. 
17. marts 
Verner (Holgers karl) kørte mælk – han fik en kardus skråtobak til mig i brugsen. Fiskehandleren 
var her – købte 10 rødspætter af ham for 2 kr.  
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24. marts 
Holger prøvede at købe lagenlærred hos manufakturhandler Rasmussen, men det ville de ikke 
sælge ham. Hos Hans Andersen købte han et par gummistøvler til 16 kr. På hjemvejen var han 
inde hos Emanuel Thomsen i Bjergby, afleverede kødkort og købte 2 pund fars. 
Omnibuslinjen Mygdal – Bjergby – Hjørring forlænges fra 1. april d.å. med strækningen Mygdal – 
Kabbeltved – Bindslev 
1. april 
Mit venstre ben bliver også ved at være ophovnet og ømt. Jeg tænker på, at det måske er 
hudvattersot, jeg lider af. For mange år siden led jeg af denne sygdom og fik den da kureret af 
Jane Steens homøopatiske medicin. 
2. april 
Den gamle vagabond fra Saltum, Johan Jakobsen, kom her i eftermiddag med en sæk fuld af 
forskelligt kram, bl.a. træskeer, garn m.v., og væltede det ud på gulvet. Han sad og sludrede en 
del om retstatsforbundet (??), som han sagde, at han var den egentlige stifter af. Jeg købte en 
træske for 1 kr. 15 øre og omsider gik han sin vej. 
8. april 
Verner og hans broder har købt Ingemanns bil for 9.900 kr. 
11. april 
Eva Lyngsig var her i eftermiddag. Hun er meget optaget af orgelspilleriet. Hun rejser til Hjørring 
et par gange om ugen og bliver undervist af en organist – det koster 4 kr. pr. time. 
14. april 
I aften var der fest for konfirmanderne i missionshuset. Missionær Schärfe var der og ledede 
festen. Holger og Erna var deroppe. 
17. april 
Et par agenter var ude for at hverve unge karle mellem 18 og 25 år til en landbrugsskole. 
25. april 
Andrea M. er fortørnet på sognerådet, fordi det ikke tog hensyn til en skrivelse, som hun m.fl. 
sendte til sognerådet og opfordrede det til at bygge et nyt alderdomshjem. 
28. april 
Tømrer Ejnar Jespersen og hustru fejrede sølvbryllup med fest i forsamlingshuset for 150 
deltagere. Holger og Erna var deroppe. 
2. maj 
I eftermiddag var nogle af skolebørnene under førerskab af Karen Møller fra ”Hvidegaard” på en 
spejdertur til ”Svibjerg” oppe ved ”Dalsgaard”. Inge og Kirsten var med på turen. 
På tirsdag rejser Jens Kristiansen, ”Odden Mølle”, hans svoger og søster i Tversted samt hans 
søster Anna – postens kone – til Amerika for at besøge deres familier derovre. De vender tilbage 
i august.  
Medens Jens Kristiansen er borte, skal Holger fungere som kirkeværge, medens Niels skal sørge 
for, hvad der vedrører brandforsikringsvæsenet. Henry Houbak, Sakstrup, vil også en tur til 
Amerika i sommer. 
2. maj 
Marie var henne hos Hartnacks i dag og talte med dem, om de ville beholde Erling i sommer. Det 
var de ikke meget for, da de har fæstet en pige for sommeren. Erling skal så blive her i sommer. 
I fredags døde fhv. gårdejer af Holtegaard, Kristen Kristensen, 89 år gammel efter at have været 
syg i nogen tid. Han har været plejet godt af sin husbestyrerinde, Marie Kristensen, der har 
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været hos ham i mange år. Kristen Holtegaard var ellers en ensom mand – han tog meget 
sjældent hjemmefra, især i de senere år. Han har prøvet en hel del mere end de fleste. Han var 
født 5. dec. 1858 i Skarndal som søn af ugift Mette Marie Nielsen. Barnefaderen var Frederik 
Kristensen fra Træholt, som dengang var i militærtjeneste. Hans forældre blev viet 21. okt. 1859, 
og så overtog de en gård i Bjergby Nørmark. Børnenes moder døde, medens de var ganske små, 
og det blev så bestemt, at Kristen skulle være hos faderen i Bjergby, Frederikke skulle være hos 
bedsteforældrene i Skarndal og Lise hos Kristen Baand, der var gift med hendes faster. Kristen 
var ikke fornøjet med den ordning, og det førte så til, at han kom ned til Skarndal, og der 
tilbragte han så sine barndomsår. Da han var konfirmeret, kom han ud at tjene. Han tjente bl.a. i 
”Fælled”, ”Kobbersholt” og hos sin tilkommende svigerfar, Kristen Overgaard, der da boede på 
”Solbjerggaard” i Astrup. Han var også en tur i Amerika. Da han blev gift, kom han til at bo på 
”Tåghøj”, og i 1900 overtog han ”Holtegaard”, som han for en del år siden overdrog til sin 
svigersøn, Jørgen Jørgensen, og flyttede så op til huset på Nyeng Mark, hvorfra han nu er død. 
Kristen var en god nabo, medens han var i ”Holtegaard”. Det viste han især over for mig, da vi 
anlagde vejen fra Kirkevejen ned til Kabbeltved. Han lod os få jorden til vejen langs søndre side 
af hans ejendom uden at forlange betaling derfor. Han havde i 6 år sæde i sognerådet, men var 
ellers meget tilbageholdende af sig. Han blev begravet fra Mygdal Kirke efter gudstjenesten 
Kristi Himmelfartsdag den 6. maj. Der var et stort følge, og kirken var pyntet med blomster og 
grønt. 
4. maj 
Brev fra Julius – i dag rejser han med havundersøgelsesskibet ”Dana”. 
10. maj 
I dag døde gårdejer Svend Svendsen, Sakstrup, omtrent 59 år gammel. Han var født 22. maj 1989 
i Ll. Grøntved og var søn af Hans Svendsen, der da boede i Grøntved. Han var gift med Olga 
Vestergaard, datter af gårdejer Marinus Vestergaard. Da de blev gift, købte de den vestre gård i 
Sakstrup og har boet der siden. Han blev begravet 14. maj fra Bjergby Kirke. 
13. maj 
Holger lavede kartoffelmel på en maskine, han har lånt af Thorvald Vestergaard. Der kommer en 
flok spejderpiger fra Sulsted i pinsen og opslår deres lejr på Holgers mark. 
16. maj 
I dag havde Svend Svendsens datter, Johanne, bryllup i Bjergby Kirke. 
Julius på besøg – han tog et fotografi af os henne i Holgers have med frugttræerne fulde af 
blomster som baggrund. 
24. maj 
I aften tog Erling, Hans Kristian og Kirsten med rutebilen til Hjørring. Det var Marie, der ville 
have børnene med op for at se cirkus. 
26. maj 
Otto og Marie arbejdede med fremstilling af kartoffelmel – de har mere arbejde dermed, end de 
havde forudset. 
1. juni 
I eftermiddag var der gymnastik for børn i forsamlingshuset under ledelse af bager Svend 
Jakobsens kone. Inge og Hans Kristian var deroppe og deltog i øvelserne. I fremtiden holdes 
gymnastik 2 gange om ugen. 
7. juni 
Sidste nat kl. 2 kom Holger til Hjørring fra et møde i Aabenraa – han og en mand fra Gølstrup 
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havde været med lyntoget. Holger havde fået sin bil indsat i en garage hos mekaniker Møll. Da 
garagen var aflåset, måtte Holger vente med at få bilen til kl. 7.30, da folk mødte på arbejde. 
9. juni 
Mælkebilen gjorde knuder i dag og måtte til mekaniker. Chaufføren fik Gunnars heste for 
mælkevognen og kørte skummetmælken hjem. 
10. juni 
I eftermiddag holdt købmand Jensen, Skæve, børnegudstjeneste i missionshuset. Kirsten og Edel 
var deroppe. I aften var han i missionshuset. 
14. juni 
I eftermiddag var der dyrskue i Mygdal – Edel og Anna havde været med deres far til dyrskue. 
19. juni 
Holger var her i aften. Han havde en plæneklipper med, som han havde købt i Hjørring. Han slog 
plænen i haven. 
21. juni 
Sognerådet havde arrangeret udflugt for kommunens gamle. Jeg, Ingeborg og Erna var med på 
turen – Holger kom senere – han havde været på session i Hjørring og bilede selv til Sæby 
sammen med Anders Mølgaard. 
Da vi var samlede ved Mygdal nordre Skole kørte kortegen på 4 rutebiler og 6 mindre biler om 
ad Baggesvogn, Sindal, Hørmested, Tolne og Frederikshavn, som vi kørte igennem uden ophold 
og videre til Sæby, hvor vi stoppede ved en restaurant, hvor vi drak kaffe. Vi var derefter henne i 
Sæby Kirke, som blev beset. Efter opholdet der startede vi igen til Stidsholt Ungdomsskole, hvor 
vi blev budt velkommen af forstander Jakobsen, der satte forsamlingen, der bestod af 200 mest 
ældre mennesker fra Bjergby og Mygdal i gang, først med en havevandring og derefter var der 
opvisning af ungdomsskolens 40 elever, først i gymnastik og derefter i dans. De var klædt i 
nationaldragter – disse øvelser blev foretaget på en stor græsplæne. 
Derefter kom vi i skolens gymnastiksal, hvor vi spiste den medbragte mad – sognerådet gav øl og 
cigarer dertil. Der blev sunget nogle sange, deriblandt ”Jylland mellem tvende Have” og ”Op dog 
Zion ser du ej”. Derefter holdt forstander Jakobsen et godt kristeligt foredrag ud fra et ord i 
Johannes Åbenbaring. Det var en klar og fyndig tale, og så har han en klar og tydelig udtale, så 
det var let at følge med. Derefter læste forstanderens hustru H. C. Andersens eventyr om 
”Snedronningen”. Der blev også talt af Martin Henriksen og lærer Rasmussen, Bjergby, hvorefter 
man brød op og foretog hjemturen. Jeg og Ingeborg kom i Holgers bil – desuden kom Niels 
Sørensen og hans kone med. Dem kørte Holger til en slægtning i Morild, og så kørte vi videre 
gennem Hjørring og til Bjergby. Der gjorde vi holdt og fik Erna med – hun havde været med 
rutebilen. Vi var hjemme kl.12. 
Vi talte med Olga Svendsen. Hun havde solgt sin gård for 67.000 kr. til en mand fra Vellingshøj. 
Hun bor for tiden hos sin svoger, købmand Ejnar Jensen, Bjergby. 
22. juni 
Modtog brev fra Maria i Hjørring. Hendes helbred har været dårligt på det sidste. Hun skrev, at 
hun og Anna ikke kunne få en fælles bolig på den nye aldersrentebolig 
23. juni 
Erling og Hans Kristian var her i aften og lånte et krus og en taske. De skulle til Sct. Hans fest 
oppe i Højtved. 
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24. juni 
Holger fik i dag et læs cementplader fra cementstøberiet i Bjergby – de koster 2 kr. 50 øre pr. 
stk. 
Niels Andersens karl, Jens, var så uheldig at tabe sit ur. Urkassen fandt de, men uret kunne de 
ikke finde. Verner kørte så til Brønderslev og fik en pige og en politihund til at tage med for at 
lede efter uret. De søgte at få hunden på sporet, hvor de havde fundet urkassen, men hunden 
ville ikke interessere sig derfor. De slap ham så løs, og han løb så hen til den modsatte ende af 
ageren, og der fandt han uret i god behold. Pigen, der havde uret, fik 20 kr. for arbejdet. 
25. juni 
I dag havde Historisk Selskab sin årlige udflugt med generalforsamling. Turen gik i år til 
Østvendsyssel. Holger bilede hjemmefra kl. halv et med mig. Vi kørte ad Sindal, Hørmested, 
Tolne, forbi Knivholt med de mange tyskerbarakker og kom til Frederikshavn, hvor vi gjorde 
holdt ved en stor pavillon, Møllehuset, hvor vi blev takteret med kaffe og kage – det kostede 
 2  kr. 75 øre pr. person. Jeg hilste på den gamle lærer Nielsen fra Lørslev – han bor nu i Horsens 
ved Langholt, hvor han og hans kone bor ved en datter, der er gift med en lærer. Smedemester 
P. Christensen, Dronninglund, bød den talrige forsamling velkommen og meddelte den lagte 
plan for dagen. Vi kørte så til Understed Kirke gennem et ualmindelig bakket terræn. Hele tiden 
bakke op og bakke ned, som lærer Nielsen udtrykte det. Efter at have sunget ”Hyggelig rolig” 
holdt pastor Gall en kort opbyggelig tale og fortalte noget om kirken. Derfor holdt smedemester 
P. Christensen en lang og trættende tale, der var så meget mere trættende, fordi jeg ikke kunne 
høre noget af, hvad han fortalte. Vi kørte derefter til Gærum Kirke, hvor man beundrede den 
smukke kirkegårdsmur af rå kampesten, der er smukt opsat. Vi kørte så hen til gården, hvor vi så 
en stor høj med jættestue. Der holdt forstander Fogt fra Try Højskole et foredrag om jættestuer, 
der var ret interessant. Derefter kørte vi til den højtliggende Flade Kirke og var inde i den. En 
ung præst fortalte noget om kirken. Holger og jeg spiste den medbragte mad i bilen, og vi deltog 
ikke mere i turen, fordi vi skulle hente et par københavnerdrenge i Hjørring kl. 7½. Da vi kom til 
Hjørring var toget kommet, og vi fortsatte så hjemturen efter en interessant dag, selv om det var 
noget trættende for mig. Jeg mødte flere af de gamle venner, som jeg har mødt i årenes løb i 
Historisk Samfund, bl.a. Jens Thise, der fortalte at Julius havde skrevet til ham om at sende en 
bog. 
27. juni 
Skræddermester Martin Poulsen og hans kone flytter ind i den nye aldersrentebolig i Hjørring. 
I dag var lærerne og skolebørnene fra Mygdal nordre Skole på udflugt til Skagen. De kørte i 2 
rutebiler og 4 private biler. Inge, Hans Kristian, Kirsten og Erling var med. 
30. juni 
 2 uldkræmmere var bilende her. Jeg købte et par strikkede underbenklæder for 25 kr. Han 
forlangte først 28 kr. for dem. Otto og Marie handlede også med ham. 
”Karlsminde” kommer til salg, da ejeren, Jens Nørgaard, rejser til Canada med kone og børn. Han 
har realiseret det meste af besætningen. 
2. juli 
Holger sagde, at folk oppe i Bjergby, bl.a. Martin Henriksen, længes efter, at der skal blive 
indrettet værelser til ældre folk i ”doktorboligen”, når brevsamler Skjoldager får sit hus færdig 
og kan flytte ud af huset. Man prøver på at få Olga Svendsen til at flytte derind som 
bestyrerinde eller økonoma. 
Søren Nørmarks søn er kommet hjem fra Amerika på besøg – han er murer. 
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Hartnack havde lånt en bil af Verner for at hente sin kone, der i nogle dage havde været i 
sommerlejr i Vraa. Da han kom lidt syd for Hjørring, nægtede bilen at køre videre. Han 
telefonerede til Thorvald Vestergaard og bad ham komme ud for at sætte bilen i gang igen, men 
det kunne Vestergaard ikke, fordi hans motorcykel var under reparation. Hartnack fik så Kr. 
Hvidegaard til at tage Astrid med fra Vraa samt tage den stædige bil på slæb til Thorvald 
Vestergaard. Den stædige bil var en, som Verner havde fået i kommission og skulle sælge for 
Hartnack. Verner havde så solgt den til en lærer i Sønderskov, men læreren havde lavet vrøvl og 
nægtet at modtage den. 
I aften var der stor fest i forsamlingshuset i anledning af lærer Mølls sølvbryllup. Holger og Erna 
var mellem de ca. 300 gæster. Da de kl. 11½ skulle til at danse, rejste Holger og Erna hjem. 
13. juli 
Vilhelm var her i formiddags. Han havde været hos ”Krøgskrædderen” med noget tøj til et sæt 
tøj – han havde købt tøjet af en bissekræmmer, men skrædderen ville ikke sy noget tøj deraf – 
han syntes ikke, at det egnede sig dertil. 
14. juli 
I dag kom Karen fra Næstved – hun havde været med lyntoget. I Hjørring havde hun været inde 
hos sin moster Olga, der for tiden er hos sin datter. Olga tænker nu på at få en 
trikotageforretning I Bjergby. 
15. juli 
Otto rejste i morges kl. 4 med et selskab, der havde lejet en rutebil fra Hjørring – de skulle til 
ungskue i Varde. 
Modtog brev far Julius, der er i Island. 
27. juli 
I aften er der ungdomsmøde i Odden Skov ved forstander E. Jensen, Horne. Otto og Marie var 
deroppe. 
30. juli 
Dyrskue i Hjørring. Flere af familien var derinde. 
1. august 
Badedag ved Uggerby Strand. 
5. august 
Broder Johannes på besøg  - han har ferie en måneds tid – han var i Lyngsig og i Asdal for at 
botanisere. 
15. august 
Vilhelm havde fået løfte fra en mand i Hørmested om at høste kornet, men han kom ikke. Han 
fik så Bech, Bastholm, til at sende et par mand derud med en traktor og en selvbinder. De blev 
færdige i dag. Det koster 20 kr. i timen at få kornet høstet med traktor. 
I eftermiddag foretog Holger borgerlig vielse af tømrersvend Svend Thomsen, Mygdal, og 
syerske Inga Larsen. De agter at bosætte sig i Mygdal. 
 
16. august 
Gårdejer Julius Larsen, ”Højtved” har solgt sin ejendom ”Stensminde” til sin svigersøn for 66.000 
kr. Julius købte senere ”Degnbøl Mølle”. 
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21. august 
I august har Ejnar Pedersen kørt mælketuren i stedet for Villiam Raasig, hvis bil er under 
reparation. Ejnars 17-årige søn har kørt turen, men da han har kørt galt i Hirtshals, må han ikke 
køre mere. 
29. august 
Lærerinden ved Mygdal søndre Skole rejser 1. oktober. Hun har fået et embede ved Silkeborg – 
hendes mand er kommet på Silkeborg Seminarium og vil uddanne sig til lærer. 
9. september 
Villiam kørte mælk for Gunnar, da Gunnar har håndværkere, der er i færd med at mure nordre 
ende og noget af den vestre side af fæhuset om, da det truede med at falde ned. 
11. september 
Holger var kørende ned til Vilhelm i ”Ørnhøj” for at hjælpe ham med høsten, men da kornet ikke 
var tjenlig til at køre hjem, gav de sig til at vende det. (Det har regnet meget i den sidste tid). 
Den 21. var Holger og Hans Kristian bilende derned og hjalp Vilhelm med at køre korn sammen. 
Nu var kornet godt tørt. 
13. september 
Da jeg gik hjem fra brugsen, mødte jeg politimesteren, der kom bilende. Han standsede bilen og 
stod ud og hilste på mig og spurgte til vort befindende og bad mig hilse hjemme. Han og en 
anden politifunktionær havde været nede ved Holger (sognefogden) og set hans papirer efter. 
15. september 
Otto kørte mælk i dag. Han havde en kasse med tomme blækflasker med op til brugsforeningen 
– det er nogle uddeler Nielsen vil købe. Desuden havde han den store lommelygte med, som 
Nielsen vil prøve at få til at lyse. 
17. september 
Min 84 års fødselsdag Først på dagen mødte de tre mindste af Holgers børn her med blomster 
og frugt. I middags var Kirsten her og hjalp Ingeborg. Jeg havde adskillige gæster i dagens løb. 
18. september 
 Katrine Degnbøl forærede mig et glas honning og et par store pærer. Holger såede rug i dag på 
stykket oppe ved lergraven. I dag er der marked i Hjørring – det vi i gamle dage kaldte Jelstrup 
Marked. I eftermiddag var han og Erna bilende derop. 
Otto søger ny husbestyrerinde, da Marie vil prøve noget andet. Hun tænker på at få Erling til 
”Holtegaard” næste år. Jørgen har ladet sig forlyde med, at han nok kunne bruge sådan en 
dreng. 
1. oktober 
I aften var Hans Kristian ude at dele Vendsyssel Tidende ud til de 5 mænd i Grøntved. Avisen 
bliver sendt med omnibus-rutebilen fra Hjørring kl. 5. Hans Kristian får så det beløb, som 
abonnenterne ellers skulle betale postvæsenet for besørgelse af avisen. 
Marie Andreasen, født 1869 i Vandkær, døde 29. september fra Bagterpvej 70, Hjørring. Hun var 
den ældste af Kristian Andreasen Vandkærs børn. Hun var ugift og boede sammen med sin 
broder, Kristen, der også er ugift. Da deres forældre var døde, overtog de hjemmet, men da 
Marie var svagelig af helbred, solgte de hjemmet og flyttede til Hjørring. 
7. oktobher 
Holger kørte til Hjørring med vor gamle kamin og fik den sendt som fragtgods til Kristian i 
Nordrup. 
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10. oktober 
Besøg af uddeler Nielsen og Marie – de havde været i Mygdal Kirke og hørt præsten fra Astrup. 
Der havde været mange folk i kirke og 2 børn blev døbt. Det ene var undermejerist Børge 
Laursens, og det andet var Laurits Henriksens datters barn. 
Peter Pedersen (Peter Landmand), broder til Martin Pedersen, Kabbeltved, der har boet i 
Retholt de sidste år, og som har haft en del arbejde i brugsforeningen, flytter til København, 
hvor han har løfte om beskæftigelse. 
26. oktober 
Rentier Jens Iversen Jensen, Hundelev, er død efter længere tids svaghed, 81½ år gammel. Jeg 
kom til at kende ham, da Vendsyssel Historiske Samfund blev stiftet i 1915, og vi begge blev 
indvalgt i dens bestyrelse, som vi uafbrudt sad i, til vi samtidig trådte ud af for et par år siden, 
hvorefter vi har været æresmedlemmer af Historisk Samfund. Jens Iversen Jensen var en meget 
oplyst bonde. Han var meget jævn og stilfærdig i sit væsen. Nu da han har fået hjemlov, er jeg 
nok den eneste, der møder med sort krave ved festlige anledninger. Jeg har aldrig set Jens, der 
boede på sin fødegård i Hundelev, med hvid krave. Gården ejes nu af sønnen, Thomas Jensen, 
der er gift med en datter af forfatteren Jens Thise. 
Karetmager Frode Bertelsen, Bjergby, er død 60 år gammel. Han var søn af smedemester Karl  
Bertelsen, Bjergby. Han var først smed, men slog sig senere på karetmagerfunktionen. Han har 
fra sin ungdom været meget tunghør, men skal i den sidste tid være hjulpen over denne svaghed 
med et tunghøreapparat. 
27. oktober 
I dag var der en hønsekræmmer her. Han købte 40 hanekyllinger af Otto for 270 kr. Han købte 
også nogle høns af ham. 
29. oktober 
I dag holdt Peder Brogaard, Nyeng, og hans hustru, Ane, guldbryllup. 
31. oktober 
Ole Olesen  har solgt sin ejendom i V. Gjøggaard –Ole Olesen købte nogle dage efter 
”Tagsighede” for 140.000 kr..  Edvard Skjoldager har solgt sin ejendom på Odden Mark. 
8. november 
I eftermiddag var der generalforsamling i mejeriet, og i aften var der selskabelig sammenkomst 
for interessenterne. I radioen hørte vi i aftes kl. 19.20 til 20.20 en udsendelse ”Vendelboerne” – 
dialektudsendelse fra det nordligste Jylland. Medvirkende: Professor P. Skautrup, lektor Poul 
Andersen og Karl Bjarnhof. Vi hørte bl.a. Kristen Degn, Jerslev, og forfatteren Jens Thise. 
12. november 
Lærer Rasmussens vikar, Tellefsen, er søn af fhv. uddeler Tellefsen og hustru, Johanne Bastholm. 
21. november 
I dag rejste Holgers karl, Verner. Han skal ned på ”Barkholt” og hjælpe dem med at bygge en 
lade. 
4. december 
Ejnar Poulsen (Fynbo) har købt ”Karlsminde 
9. december 
Holger kørte op til mejeriet med 2 læs kartofler, som han fik dampkogt. 
Pastor Bisgaard, Bjergby, er kommet hjem fra Norge, men jeg ved ikke, om han er helt rask. 
Holger har likvideret bæverne, da de ikke ynglede. Han kom af med dem til garver Østergaard, 
”Skovhuset”. 
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10. december 
Emanuel Thomsen, Bjergby, var kørende herned og ville sælge kød – det var nok hestekød. Vi 
købte ikke noget. Det var nok købmand Budolfsen, der kørte for ham. 
Forleden døde Kirsten Marie Pedersen, født Nielsen, enke efter afdøde gårdejer og 
sparekassedirektør Kristian Pedersen (Moltsen) Bjergby, 81 år gammel. 
31. december 
Så er året 1948 udrundet. Det har været et godt nådeår for herren, for os og for vor nærmeste 
familie. Den flok, vi har af børnebørn, er blevet forøget med 2. Vi har nu 23 levende børnebørn, 
idet Vilhelms og Holgers hver har fået flokken forøget med en dreng, henholdsvis Kristian og 
Henning. Kristians ældste søn, Lars Kristian, er for tiden i militærtjeneste, hvor han gør tjeneste 
som sekondløjtnant. Jens Ulrik er jo gift og har en lille landejendom og frugtplantage. Peters 
søn, Karl, er i sommeren 1948 blevet student og er nu optaget på Landbohøjskolen, hvor han 
søger at uddanne sig til landinspektør. Ingeborg bor også i København, hvor hun uddanner sig 
som translatør, medens Karen passer husholdningen. Holgers datter, Inge, der er fyldt 14 år er 
meget flink til det huslige, og Kirsten er meget flink til at gå sin bedstemoder til hånde, når hun 
er fri for skole. Alle børnene er sunde og raske. 

1949 
1. januar 
Så er vi begyndt på et nyt år. Gud give os nåde til at vandre ret for ham, og hvis vi skal opleve 
det, at det må blive et godt og velsignet år, og hvis vi skal blive beskikket, at vi skal vandre 
herfra, at vi da må være rede dertil og komme der, hvor synd og sorg ikke findes. 
2. januar 
Fhv. gårdejer Martin Sørensen døde sidste nat. Han var født 1875 som søn af Thomas Kristian 
Sørensen, der sidst boede i Sønderhede, Bjergby, og var gift med Hans Peter Kristiansens  datter, 
Kristiane, fra Sandager. Martin Sørensen købte ”Lille Grøntved” i 1911 og havde gården, til han  i 
1943 overdrog den til svigersønnen Karl Ejnar Nielsen. Martin Sørensen drev gården godt – han 
byggede stuehuset. Han efterlader foruden hustruen mange børn. Da han solgte gården i 
Grøntved, byggede han et hus i Mygdal Mejeriby på hjørnet af amtsvejen og Højtvedvej, som de 
flyttede ind i efteråret 1948. 
6. januar 
Julius har modtaget et stipendium til en 14-dages rejse til Norge sidst på vinteren, ligesom han 
fra en bekendt i Finland har modtaget indbydelse til en rejse til Finland – med alt betalt. 
17.januar 
Fhv. gårdejer Peder Brogaard, Nyeng,  døde pludselig  - 75 år gammel. Han sad ved brønden i 
gården, og da sønnen, Herluf, kom hen til ham, gav han et suk fra sig og udåndede. 
6. februar 
De 2 søskende, Hedvig og Kristian Larsen, fra Sdr. Uslev, er blevet flyttet ind på 
kommunebygningen i Bjergby. 
Fhv. husmand på Træholt Mark, Thomas Peder Thomsen, er død. Han var født 26. maj 1860. 
10. februar 
Missionsuge i Mygdal. Efter gudstjenesten i aften kørte Holger hen til brugsforeningen med 
taleren, pastor Larsen, Rubjerg, Ingeborg og Erna. De kom ikke hjem før hen ad midnat. Otto og 
Anna var også i kirke – der var mødt mange folk. 
11. februar 
Mygdal Kvindesamfund holdt møde i forsamlingshuset – diskussionsmøde om kommunalpolitik. 
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12.  februar 
De tre gårde, ”Tagsighede”, ”Skoven” og ”Hummelkrog” , som har leveret mælk til Bindslev, har 
nu tilmeldt sig til Mygdal Mejeri. 
14. februar 
I aften var der møde i missionshuset ved forstander Jensen, Horne Højskole. Mødet var en 
afskedsfest for Jensen, der til april forlader Horne. 
18. februar 
Undermejerist Laursen hjælper nu uddeleren med regnskaberne 
2. marts 
I går døde Niels Kristian Vandkær i Hjørring, 77 år gammel. Han var født 7. september 1871 i 
Vandkær i Mygdal som søn af Niels Thomsen og hustru, Line, der boede på den gård, hvor nu 
Ole Frederiksen bor. Hans broder, Thomas Vandkær, havde hjemmet en tid, inden han solgte til 
Ole Frederiksen.  
6. marts 
Holger lånte nogle gamle papirer – Thomas Larsens levnedsbog – af mig. 
8. marts 
Holger har købt en påhængsvogn til bilen for 1.800 kr. – han kørte rugen til brugsen med den. 
9. marts 
Uddeler Chr. Poulsen, Vejgaard, er død. Han var en kort tid uddeler i Mygdal Brugsforening. 
10. marts 
I dag vies i Bjergby kirke: Enkefru Ester Jakobsen, datter af Vilhelm Larsen (This) og landmand 
Erik Nedergaard, søn af Janus Nedergaard, Tversted. 
Forlovelse: Betty Knudsen, datter af gårdejer Hans Knudsen, ” Ørnbøl” og Alfred Christensen, 
søn af landmand Martin Henriksen, ”Engkrog”, Mygdal. 
11. marts 
I dag vies i Bjergby Kirke: Ingrid Houbak, datter af kæmner Niels Houbak, Bjergby, og 
lagerarbejder Henry Harboe, Hjørring. Bryllupsmiddag på Højskolehjemmet i Hjørring. 
Kong Frederiks 50 års fødselsdag. Vi hørte derom i radioen. Børnene havde fri fra skolen i den 
anledning. 
16. marts 
Erna har fæstet Kirsten til at tjene hos Peder Thirup til sommer for en månedlig løn af 20 kr. 
Johannes Mortensens datter, der er på telefoncentralen, er fæstet til Hartnack for en månedlig 
løn af 55 kr. 
17. marts 
Kristian Nielsen, ”Nr. Træholt” har solgt sin gård til Marius Gru, der er søn af Anton Gru og Sofie 
fra ”Højtved”. Marius skal giftes med Kristian Lassens datter, Doris, fra ”Sdr. Gjøggaard”. Hun 
tjener for tiden hos amtmanden. 
26. marts 
I dag var Inge (??) i skole for sidste gang. Lærer Eskildsen sagde, at de, der skulle udskrives af 
skolen, ikke behøvede at møde i skolen mere. 
1. april 
I dag begyndte Edel sin skolegang. Hun og Hartnacks dreng, Eskil, fulgtes ad. Der mødte 19 børn i 
skolen første gang. 15 piger og 4 drenge.  I dag rejste Kirsten op til Peder Thirups – hun skal 
prøve at tjene. (Hun skal fortsætte sin skolegang derfra). 
 



35 
 

35 
 

3. april 
Jakob Skovsmose er død på hvilhjemmet i Sønderskov, 84 år gammel. Han var søn af Peder 
Pedersen Skovsmose. Han havde været gift 3 gange og døde som enkemand. 
7. april 
I dag døde sognepræst for Bjergby – Mygdal, Theodor Kristensen Bisgaard, på centralsygehuset i 
Hjørring efter længere tids sygdom, 56 år gammel. Han var født i 1893 som søn af en gårdejer i 
Mejrup og arbejdede ved landbruget i sine unge år. Han blev ordineret i 1930’erne som præst 
for danske i Argentina, efter at han var uddannet på Liselund. Han var hjælpepræst i Holstebro 
Frimenighed 1938 og blev sognepræst i  Bjergby - Mygdal 1939. Han var en flink og tjenstvillig 
mand – han var grundtvigianer, men stillede sig venlig og forstående over for folk, der havde 
andre anskuelser. Theodor Bisgaard blev gift 18. august 1918 med Eva Elisabeth Jørgensen, født 
24. august 1894 i Mejrup, hvor hendes fader var lærer. Pastor Bisgaard blev begravet fra Bjergby 
Kirke 13. april af biskop Smith fra Aalborg. 
8. april 
Inge var oppe i ”Odden Mølle” til konfirmationsfest. 
10. april 
Sidste gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Sommer fra Bangsbo Strand. Vi fik kørende med 
Holger til kirke. Der var mødt mange folk. Efter prædiken udtalte præsten nogle mindeord over 
pastor Bisgaard, medens forsamlingen rejste sig. 
I aften var der møde i missionshuset i anledning af K.F.U.M.’s 25 års jubilæum. 
21. april 
Forlovelse: Inga Hansen, datter af købmand Frode Hansen, Mygdal, og Kristen Frederiksen, søn 
af gårdejer Ole Frederiksen, Vandkær. 
Forlovelse: Valborg Sørensen, datter af gårdejer Jens Sørensen, ”Bækken”, Asdal og Arne 
Henriksen, søn af arbejdsmand Laurits Henriksen, Mygdal. 
Den 19. april døde Hedvig Larsen (Uslev) på hvilehjemmet i Bjergby, 83 år gammel. 
23. april 
 Besøg af sognerådsformand Niels Larsen, Klodske, der havde modtaget en skrivelse fra 
Hedeselskabet, hvor man efterlyste hedeopdyrkere, der havde gjort sig fortjent til hædrende 
omtale. 
4. maj 
Holger Lyngsig har solgt sit hus i Bjergby til Olga Svendsen, Vestergaard. 
8. maj 
Kirsten og Inge var oppe i ”Hvidegaard” til spejderfest. I aften var der husflidsudstilling i 
forsamlingshuset. Holger og Hans Kristian var deroppe. 
10. maj 
I dag begyndte Inge at gå til konfirmationsforberedelse hos pastor Jakobsen, Mosbjerg. Hun 
cyklede op til Nørre Bindslev, hvor præsten har et værelse på ”De unges hjem” til 
konfirmanderne 
Fhv. landmand Lars Peter Sørensen, Hjørring, er død 79 år gammel. Han var gift med Frederikke, 
datter af Kristian Jakobsen, Hvirrekær. De har boet forskellige stedet, bl.a. på Odden Mark, hvor 
Nikatius Kristiansen nu bor. Lars Peter var søn af for længst afdøde Peder Molsen, Neder Dal, 
Bjergby, og var broder til Kristian Pedersen, ”Grimsagergaard”. 
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26. maj 
I eftermiddags viedes i Mygdal Kirke Lars Jensen, søn af Jens Trumpgaard til en datter af Robert 
Nielsen. ”Dalsgaard”. Holger og Erna var med til brylluppet. 
28. maj 
Gårdejer Peter Kristensen og Kathrine Grøntved, ”Degnbøl”, holder sølvbryllup  med gæster 
både til frokost og om aftenen, hvor der var 80 gæster, der blev bænket i laden. 
6. juni 
I eftermiddag var der grundlovsmøde i Odden Skov ved lærer Christensen fra Horne Højskole og 
i aften var der møde i forsamlingshuset. 
12. juni 
Der er 14 ansøgere til præsteembedet i Bjergby Mygdal. 
20. juni 
Dyrskue i Mygdal. 
30. juni 
I eftermiddag havde sognerådet arrangeret en udflugt for kommunens gamle til Hjørring og 
Halvorsminde. 
2. juli 
I formiddags kl. 8 hørte vi en prædiken i radioen af provst Hermansen, Hjørring. 
8. juli 
Julius sendte brev med et hoverireglement fra 1770 for ”Odden og Stensbæk Godser”. 
I morgen skal søndagsskolebørnene fra Mygdal i biler til Skagen. Kirsten og Anna skal med. 
15. juli 
I dag var børnene fra Mygdal nordre Skole på udflugt til Løkken. Holger kørte med Erna, Hans 
Kristian og Kirsten. 
I morgen skal Holger køre Hans Kristian til Rubjerg – han skal i sommerlejr deroppe. 
18. juli 
I middags kom Johannes cyklende. Han kom fra Frederikshavn, hvortil han var kommet forleden. 
Han var i følge med et selskab af botanikere, som var ude at undersøge forskellige plantearter. 
Han havde været ude i Uggerby Klitter i går. 
29. juli 
Dyrskue i Hjørring. Holger kørte derop. Kirsten havde været i Astrup, og da hun kom hjem var 
hendes far kørt. Hun lånte så 10 kr. af mig og tog med rutebilen derop. 
7. august 
I eftermiddag foretages indvielse af en idrætsplads oppe ved ”Odden”. Otto og Anna var 
deroppe. Der blev spillet fodbold, opvisning i Gymnastik o.s.v.  Adgangen til festpladsen kostede 
25 ør. 
14. august 
Helga (Lyngsig)  var med K.F.U.M og K. på udflugt til Viborg og Silkeborg. Holgers karl, Johannes, 
var også med. 
Kl. 3 var sognerådsmedlemmerne fra Bjergby – Mygdal og Asdal sogne nede på idrætspladsen 
ved ”Odden” og spillede fodbold. Holger, Hans Kristian og Kirsten var også dernede. 
16. august 
I aften var der generalforsamling i mejeriet. Der er nogen uro blandt interessenterne. Der er 
flere, der udmelder sig og går til privatmejeriet i Nr. Bindslev. 
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17. august 
Karl Ejnar var her med en adresseliste til regeringen, der gik ud på at være mere aktiv og mere 
hjælpsom over for dem. Både jeg og Ingeborg underskrev. 
Pastor Erik Nissen er udnævnt til præst i Bjergby – Mygdal Pastorat. 
20. august 
Både Otto og Holger fik ophøstet i dag. Det har været et sjældent rask høstår, og der står ikke 
meget korn på marken nu. 
22. august 
I aften var Helga oppe i missionshuset til fest i anledning af, at det er 25 år siden Mygdal K.F.U.K. 
blev stiftet. 
26. august 
I middags var der en filmfotograf her. Han foretager forberedelse til at optage en film i Bjergby 
og Mygdal. Jeg viste ham ind til Otto. 
Fhv. sygeplejerske Ane Henriksen, Bjergby, fik mig tegnet som medlem af Kristelig 
Lytterforening 
Tage Grønbech har solgt sin købmandsforretning til fhv. vognmand Frits Kristiansen. 
Holger har lånt en gammel bog, som har tilhørt Anders Jensen, Kabbeltved, og som er dateret 
1801 og 1811. 
På 1. side er noteret. Anders Jensen købte denne for 3 mark 1801. Morten Lütter født i Eys 
Leben den 10. nov. 1485. Aar 1515 den 27. februar blev Lütter gift med Kathrina von Bora, født 
af ædle Borre slægten. Aar 1511, den 31. oktober, begyndte Lütter at skrive Død 18. februar 
1546. Kaultved 4. marts 1810. Anders Jensen. På de sidste blade i bogen, er der en del 
optegnelser, væsentligst af geografisk art. (Der skrevne er om Morten Luther, der er født i 
Eisleben) 
27. august 
Holger var her og klippede mit hår. Jeg gav ham en bog om ”Snevre Skole”. 
Jeg lånte nogle gamle papirer af Holger, og Holger fik nogle papirer af mig. Det var ”Oddens” 
historie. 
31. august 
Hartnack var her og tilbød os at låne en seng med spiralfjedre. 
I eftermiddags var der en lille ildebrand oppe i ”Tagsighede”. Det var en kornstak, der brændte. 
Årsagen var nok et barns leg med tændstikker. 
1. september 
Jeg betalte Helga fra Lyngsig 100 kr. – hun har været her 28 hele dage og 7 halve dage, medens 
Ingeborg har været syg. 
2. september 
I eftermiddags var Holger bilende til Hjørring med Erna, Inge og Kathrine Degnbøl. De var oppe 
at købe konfirmationstøj til Inge. 
4. september 
I dag blev den nye præst, Erik Nissen, indsat i Bjergby Kirke kl. 10 af provst Hermansen. Der var 
mødt mange mennesker. I Mygdal blev han indsat kl. 2. 
5. september 
Jeg var oppe i Sønderheden for at se et borehul, som man har boret. Det er et amerikansk 
selskab, som borer for at blive klog på, om undergrunden indeholder olie eller andre værdifulde 
stoffer. 
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8. september 
Kirkeklokken har været nede for at blive restaureret. 
12. september 
Fhv. ejer af ”Kobbersholt” og ”Østergaard” i Gjurup er død, 76 år gammel. 
19. september 
I aften var Holger og Erna bilende til Mosbjerg Præstegård. Pastor Jacobsen havde indbudt 
konfirmandernes forældre til en sammenkomst. Han har 23 konfirmander, 8 fra Mosbjerg, 12 fra 
Bindslev og 3 fra Mygdal. 
26. september 
I formiddags havde vi besøg af 2 filmfotografer. Holger var med. De tog nogle plader af os i 
dagligstuen. Jeg sad og så i en bog og havde en stabel bøger ved siden af mig. Bagefter var de 
henne ved Holgers og så traktoren i arbejde med at pløje. 
8. oktober 
Jeg sendte efter ønske et ark med optegnelser fra Mygdal sogn i gamle dage til 
sognerådsformand Niels Larsen til brug for sognefilmen. 
13. oktober 
Anton Villadsen har købt tømrer Gudmund Nielsens hus i Mejeribyen for 30.000 kr. 
16. oktober 
Forstander Frode Nielsen, Halvorsminde, døde pludselig ved en konfirmationsfest hos en broder 
i Odense. 
19. oktober 
I går og i dag har en læge været i Mygdal Skole og undersøgt børnene. Hans Kristian, Kirsten og 
Edel har været til undersøgelse. Om Hans Kristian bemærkede lægen, at der var sprunget en åre  
i det ene øre, og derfor kan han ikke høre så godt. Lægen mente, at Kirsten havde bronchitis. 
21. oktober 
I aften er der fest i forsamlingshuset i anledning af ”Spille Niels” og hans kones 70 års 
fødselsdag. Der var fuldt hus. 
23. oktober 
Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Nissen. Et barn blev døbt og fik i dåben navnet: 
Bent Normann Pedersen – det er Hartnacks søn. 
Det er første gang, at jeg har hørt den nye præst – jeg døjede med at høre ham, da han er lavt 
talende. Han brugte messehagel, både før prædikenen og under altergangen. Man fik indtryk af, 
at han godt kan komme i kontakt med folk. 
26. oktober 
Uddeler Nielsen har købt en bil af uddeler Ernst Kristensen, Bindslev. 
30. oktober 
I formiddags holdt lærerinde, frk. Juul, børnegudstjeneste i Mygdal Kirke. Kirsten og Edel var 
deroppe. 
16. november 
Min hustru er død.  Holger fik følgende bekendtgørelse indrykket i Vendsyssel Tidende: 
Min gode trofaste hustru, Ingeborg Grøntved, har i dag fået hjemlov. Grøntved den 16. nov. 
1949. På børn, svigerbørns, børnebørns og egne vegne. Kristian Grøntved. Begravelsen foregår 
mandag den 21. marts kl. 13.30 fra Mygdal Kirke. 
I Vendsyssel Tidende for 16. marts findes følgende eftermæle samt et billede af Ingeborg: 
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Mygdal. Dødsfald. Ingeborg Grøntved, Grøntved i Mygdal, er i dag efter nogen tids sygdom død, 
78 år gammel. Fru Grøntved var født i ”Krattet” i Bjergby og kom ved sit giftermål med Kr. 
Grøntved til den gamle slægtsgård, hvor hun blev en usædvanlig dygtig husmor og en 
omsorgsfuld mor for den store børneflok, og sammen med en mand skabte hun et smukt og 
godt hjem, der blev et gæstfrit samlingssted. Ved sin milde og venlige færd, vandt hun sig mange 
venner, og med stor dygtighed stod hun for gårdens drift, når hendes mand, der i en lang 
årrække havde mange offentlige hverv som sognerådsformand, sognefoged m.m. var ude. For 3 
år siden fejrede parret guldbryllup og her fik de mange beviser på den agtelse og tillid, de nød. 
For nogle år siden overdrog de gården til sønnen, Holger Grøntved og opførte en afbyggergård 
ved siden af, og her har en anden søn, Otto,  i mange år været bestyrer. En søn, Julius Grøntved, 
der er cand. mag. deltager for tiden som botaniker i en Grønlands ekspedition. Sønnen Peter 
Grøntved er landbrugskandidat i Sydsjælland, og en søn bor i Farendløse ved Ringsted. 
21. november 
I dag blev min gode hustru stedt til hvile på Mygdal Kirkegård. Graven er ved siden af, hvor vort 
barn, Florine, og Holgers lille Marie har fået deres hvilested. Begravelsen var sat til kl. 1½, og lidt 
før denne tid kom møbelhandler Niels Christensen med ligbilen, desuden var Holger, Peter 
Degnbøl og uddeler Nielsen også mødt med deres biler. Der var en halv snes biler på vej mod 
kirken, og efter at kransen og kisten var båret ind i kirken, der var pyntet, samledes følget i 
kirken, hvor alle siddepladser var besat. Vore sønner, undtagen Holger, bar Kisten. Før vi rejste 
hjemmefra, blev kisten sat ud i forstuen. Lærer Jensen, Hjørring, og fru Rubak, Vrejlev, var mødt 
– de havde været med rutebilen. Holger havde bedt lærer Jensen synge, når kisten blev båret 
ud. Vi sang: ” For dig, o herre, som dage kun”, hvorefter lærer Jensen holdt en kort tale, og 
Holger læste et stykke af Davids salmer, hvorefter kisten bæres ud på ligbilen, der holdt østen 
for haven, da vejen er så opkørt, at den ikke kunne komme ind i gården. I kirken sang vi først  
salmen: ”O Gud ske lov det hjemad går”, hvorefter pastor Nissen holdt en tale, og derefter 
bragte Peter en tak til sin moder i en kort tale. Derefter sang vi: ”Frelseren er mig en hyrde god”, 
hvorefter kisten bæres ud og sænkes i graven. Efter at have sunget en salme foretog pastor 
Nissen jordpåkastelsen og lyste velsignelsen over følget. Holger takkede følget og indbød til 
samvær i forsamlingshuset. Vi tog så derhen, hvor næsten alle pladser blev besat – ca. 125 
mennesker. Der blev drukket kaffe, der blev sunget flere salmer og holdt korte taler af Hans 
Nielsen, uddeler Nielsen og Anna Olesen, Aagaard. Der var en stille højtid over forsamlingen – 
ikke den bjalderen, som det tit udarter sig til ved sådanne lejligheder. Bagefter samledes slægt 
og gode venner her hos os og tilbragte tiden med samtale. 
2. december 
I går døde Søren J. Sørensen, ”Houbo”, på hans 79 årige fødselsdag. Søren Houen, som han i 
daglig tale kaldes, overtog ”Houen” 1904 og boede der, til han i 1935 solgte gården til sin søn, 
Søren Sørensen, og flyttede hen i den lille ejendom østen for gården, som de har givet navnet 
”Houbo”. 
4. december 
Gudstjeneste i  Mygdal Kirke. Vor nabo, Gunnar, fik sin søn døbt. Han fik navnet Poul Erik 
Christensen. 
6. december 
Holger skulle til bestyrelsesmøde i mejeriet – han er blevet medlem af bestyrelsen. 
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7. december 
I aften vises filmen for Bjergby – Mygdal for sognerådsmedlemmerne oppe i kommunekontoret. 
Holger kunne fortælle, at den var meget interessant. Billeder, der blev taget her var også gode, 
både af mig og moder. Der var billeder fra ”Holtegaard”, ”Odden Mølle”, Mygdal Kirke, 
tingstedet på Houens Mark og flere steder. Nu skal de have det ordnet sådan, at filmen kan blive 
vist offentligt i januar måned. Der skal også laves et foredrag til forevisningen. Dertil benyttes 
det manuskript, som jeg sendte Niels Larsen. 
8. december 
Jeg modtog brev og papir fra Nationalmuseet – de vil gerne have mig til at skrive noget mere – 
end det, jeg har sendt dem, om høsten i gamle dage. 

1950 
1. januar 
Så begynder vi det nye år, og det er jo ukendt for os, hvad vi skal møde i dette. Det gamle år var 
for mig et skelsættende år – derved at min gode ægtefælle blev taget fra mig og måske skal jeg 
få lov at mødes med hende i det nye år. Jeg vil leve i håbet. 
6. januar – Hellig tre kongers dag. 
Sidste nat har ungdommen været ude at køre med møgbøren. Ottos var kørt helt op til 
forsamlingshuset. 
9. januar 
Theodor Jakobsen har købt huset, som Kristen Holtegaard boede i, på Nyengs Mark. 
12. januar 
I dag har vi været uden forbindelse til elværket – det er nok islag, der har beskadiget trådene. 
Tirsdag den 17. vises sognefilmen, optaget af Dansk Hjemstavnsfilm, i Mygdal Forsamlingshus, 
og den 19. vises den i Bjergby Forsamlingshus. 
16. januar 
Maria, Hjørring, låner mig en bog skrevet af Martinus Vestergaard: Barndoms- og 
ungdomserindringer – halvfjersårige person- og kulturerindringer”. 
17. januar 
I eftermiddag var Holger kørende op til forsamlingshuset sammen med mig, Erna, Edel og Anna 
for at se hjemstavnsfilmen. Der var mødt en stor del børn, deriblandt skolebørnene, og det var 
meget interessant at se billeder både fra Bjergby og fra Mygdal. Både jeg og Ingeborg var meget 
godt optaget. Jeg sad og læste i en bog om Mygdals Sogns historie og vendte blad. Ingeborg sad 
og strikkede. Der var billeder fra Mygdal Kirke, Madsen – Mygdals gravsten, ”Holtegaard”, 
”Odden”, ”Odden Møllegaard”, Mygdal nordre Skole, brugsforeningen, mejeriet, smedien m.fl. 
Filmmanden meddelte, hvem billederne forestillede. Da vi var færdige, kørte Holger de to 
filmfotografer ud til sognerådsformand Niels Larsen, Klodske, hvor de skulle spise til aften. 
Pastor Nissen og hans kone var gående herned for at se filmen. Men der var jo også en række 
billeder fra Bjergby: Bjergby Kirke, Jens Ørnbøls gård, ”Gammeljord”, ”Vestergaard” og flere 
steder. 
23. januar 
Holger fortalte, at Jørgen Holtegaard er ved at sælge gården til sin svigersøn, Søren Isbak. Det er 
så meningen, at sønnen, Herman, i stedet skal have sin svogers gård ”Østergaard” i Uggerby. 
Herman skal 24. februar i Mygdal Kirke giftes med Lilly Jensen, datter af Lars Jensen, ”Klodske”. 
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22. februar 
Maren Jensen, i daglig tale kaldet ”Bro-Maren” er død, 72 år gammel. Med hende er en kvinde, 
der har ført en omtumlet tilværelse, gået bort.  
26. februar 
Sadelmager Valdemar Christiansen, Uggerby, er død 72 år gammel. Hans hustru, Andrea, var 
søster til Martin Andersen, ”Kabbeltved”. De boede nogle år på en gård i ”Klodske”, som nu ejes 
af sognerådsformand Niels Larsen. 
27. februar 
Pens lærer P. M. Rørsig er død på centralsygehuset i Hjørring, 71 år gammel. Vi har været 
kolleger i Vendsyssel Historiske Samfund fra dets oprettelse, og til jeg trådte ud af bestyrelsen. 
Jeg holdt meget af Rørsig, der var meget jævn og stille i sin færd. I mange år var det ham, der 
havde arbejdet med at tilrettelægge samfundets årsmøder, og hans skolehistorie for Hjørring 
Amt var meget interessant. 
4. marts 
Jeg modtog brev fra sognerådsformand Niels Larsen, som bad mig skrive et stykke om P. 
Rodskjær, ”Odden” og fortælle lidt om hans arbejde for fredningssagen. Det er så meningen, at 
hans navn skulle findes på en sten i den mindepark, der skal oprettes for hedeopdyrkere. 
14. marts 
Sognerådsvalg. De 5 sognerådsmedlemmer i Mygdal blev genvalgt, medens der i Bjergby kom 
nogle nye medlemmer ind i rådet. 
15. marts 
I eftermiddag blev ejeren af ”Odden Møllegaard”, Søren Thomsen, begravet. Der var et meget 
stort følge – flere end kirken kunne rumme. 
16. marts 
 Jørgen Kornbech, født 1881, og hans mangeårige husbestyrerinde, Anna Winther, født 1886, er 
blevet borgerligt viet. 
22. marts 
I aften var Kirsten oppe hos lærerinden i Søndre Skole. Hun tager sig noget af pigerne i ældste 
klasse uden for skoletiden. 
23. marts 
Sognerådet har valgt uddeler Nielsen og Søren Houbak til kommunale revisorer. 
I aften var Jørgen Kornbech bilende ned til Holger med sin mangeårige husbestyrerinde, Anna 
Winther, og lærer Eskildsen og hans kone. Holger foretog borgerlig vielse af Kornbech, født 
1881, og Anna Winther, født 1886, medens lærerparret fungerede som vidner. Da de var færdige 
og ville hjem, viste det sig, at lyset på Kornbechs bil ikke fungerede. Holger kørte så foran dem 
med sin bil og ledte dem hjem på den måde. Anna Winther har været husbestyrerinde for 
Kornbech i 40 år. 
26. marts 
Lærer Chalmer Rasmussen, Bjergby, født 1885, døde pludselig sidste nat 
Konfirmation i Bjergby Kirke – 33 konfirmander – 17 drenge og 16 piger. Blandt konfirmanderne 
var Holger og Ernas søn, Hans Kristian.  
2. april 
Gudstjeneste i Mygdal Kirke med altergang for konfirmander.  
Fhv. gårdejer Anders Andersen, ”Kabbeltved” er død, 86 år gammel. Han var født i Grøntved i 
hans moders hjem 21. marts 1864. Han var i Grøntved, indtil forældrene fik bygget et vinkelhus 
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på noget af hans faders fødegård i Kabbeltved. Så flyttede forældrene derned. Jeg og Anders 
kom meget sammen i vore unge dage. Vi begyndte vor skolegang samme dag i foråret 1871 i den 
gamle skole oppe i den gamle Mygdal by. Vi sad sammen på skolebænken -  Anders sad øverst. 
Vor lærer var den senere landstingsmand, statsrevisor Madsen Mygdal, der var en meget dygtig 
lærer. Anders var meget dygtig i skolen – han havde en smuk håndskrift. Anders kom altid og 
hentede mig, når vi gik til skole. Da vor skoletid var til ende, gik vi sammen til 
konfirmationsforberedelse hos pastor Jacobsen i Bjergby. I vor ungdom skiltes vore veje. Anders 
blev gående hjemme og hjalp sine forældre med gårdens drift. Gårdens areal  var blevet meget 
forøget , da hans forældre havde overtaget et stort jordareal fra den gamle slægtsgård. Anders 
var hjemme, kun afbrudt af et vinterophold i Vallekilde og aftjeningen af militærtjeneste i 
Aalborg i 1887 og 1888. I november 1896 blev Anders gift med Sine Jacobsen fra Røde Mølle, og 
de overtog så kort efter hans hjem. Anders var ikke meget fremtrædende, men han havde gode 
evner i mange retninger. Han var i 8 år medlem af sognerådet – en tid var han formand for 
Mygdal Andelsmejeri og havde en del andre bestillinger. Gården drev han godt op. Han var 
heller ikke ligegyldig i åndelige spørgsmål og sluttede sig til den grundtvigske retning. 
15. april 
I eftermiddag er der husflidsudstilling i forsamlingshuset. 
16. april 
Inge og Kirsten var med pigespejderne cyklende til Sindal. 
30. april 
Maler Andreas Kristensen, ”Barkholt” er død. 
Thomas Brogaards tilkommende svigersøn har købt Theodor Pedersens ejendom på Odden 
Mark for 45.000 kr. Svigersønnens far hjælper med 10.000 kr., og Thomas Brogaard med andre 
10.000 kr. 
Søren Chr. Houbak er blevet formand for skolekommissionen. 
8. maj 
Jeg var på Historisk Museum, hvor jeg traf Holger Friis. En gammel snedker, der har været i 
Tyskland i 10 år, viste mig rundt. Han fik 1 kr. 
10. maj 
Holger var i Bjergby. Den nye vej fra Asdal forbi Ørnbøl blev af entreprenøren Niels Sørensen 
afleveret til sognerådet. 
20. maj 
Fhv. proprietær Niels Olesen, Hjørring, er død 81 år gammel. 
Han ejede i nogle år ”Odden”, som han drev med dygtighed. 
5. juni 
I eftermiddag var der grundlovsmøde oppe hos Robert Nielsen, ”Dalsgaard”. Inge, Kirsten og 
Edel var deroppe. 
11. juni 
I dag var Inge og Kirsten i Mygdal Kirke og derefter med en spejdertrop ude at sondere terrænet 
12. juni 
Dyrskue i Mygdal. Holger, Otto og Hans Kristian var deroppe. Kirsten var i skole, men hun var 
også en tur på dyrskuepladsen. I aften var hun til håndbold på idrætspladsen. 
20. juni 
Uddeler Nielsen og Maria er meget optaget af, at de skal på en udenlandsrejse til 
passionsspillene i Oberammergau i Sydtyskland. Datteren, Mine, rejser med som tolk. 
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Nikatius Christensen har købt afdøde Søren Houens ejendom ”Houbo” og har herefter solgt sin 
ejendom ved Odden til Alfred Christensen, Taaghøj, der skal giftes med Hans Knudsens datter 
fra Ørnbøl. 
27. juni 
I aften bilede Holger til Hjørring i anledning af Indre Missions årsfest. 
I dag holder Historisk Samfund årsmøde i Sæby og omegn. 
29. juni 
I eftermiddag foretog sognerådet udflugt med kommunens gamle til Tversted og Horne.  
5. juli 
Thomas Brogaard har i dag haft 7 fanger fra Jerup lejren til at hakke ved sine rodfrugter anden 
gang. Der var en opsynsmand med dem. Arbejdsgiveren skal hente dem og køre dem hjem igen. 
11. juli 
I dag havde nordre skole udflugt til Aalborg. Hans Kristian, Kirsten og Edel var med. 
18. juli  
I aften var Inge og Kirsten oppe i Bjergby på spejdertur. 
28. juli 
Dyrskue i Hjørring. Holger, Hans Kristian og Kirsten var deroppe. 
Husmand Chr. Thomsen, Sakstrup, er død. Han blev fundet død i en roemark. 
4. august 
Thomas Brogaards datter, Irene, blev viet til statshusmand på Odden Mark, Holger Hansen. I den 
ene ende af den nye store lade var der indrettet spisesal til ca. 100 gæster. 
Under festen kom pastor Nissen hen og hilste på mig. Han sagde, at han ville besøge mig. Det 
kunne interessere ham at se mit arbejde om sognenes historie. 
12. august 
I dag havde søndagskolebørnene  og deres forældre udflugt til Lønstrup. Holger kørte med sin bil 
og desuden kørte 3 lejede rutebiler – alle bilerne var stopfyldte. Jeg tog også med og desuden 
var Erna, Kirsten, Anna og Gudrun også med. Vi kørte op til brugsen for at slå følge med de 
andre, men da vi kørte derfra punkterede det ene af bilens hjul. Det sinkede os en del. Oppe ved 
Thorvald Vestergaard fik vi efter en længere ventetid et nyt hjul sat på, så vi kunne fortsætte 
rejsen. Vi kørte så ad vejen til Vellingshøj, derfra ad Vidstrup til Skallerup, til vi kom til Hans 
Knudsens gård, Hunderup. Der gjorde vi så holdt og ventede på de tre rutebiler – de havde 
været omkring Feriebyen og set den. 
Vi kom ind og drak kaffe og derefter kørte vi ifølge op omkring Vennebjerg og videre til 
Lønstrup. Det er et særpræget landskab med en mængde små huse. Jeg var taget med for om 
muligt at få hilst på mit søskendebarn, Poul Rubjergs datter, Marie. Det lykkedes ikke.  
Efterhånden blev vi samlet igen. Og placerede os på en lyngskrænt, hvor vi spiste den 
medbragte mad, medens børnene havde travlt med at lege. Festen sluttede med at synge nogle 
salmer. Uddeler Nielsen holdt en tale og sluttede med bøn. Kl. 7 begyndte hjemturen om ad 
Hjørring. Her gik forsamlingen gennem Svanelunden og stødte til bilerne ved Bispensgade. 
Vi var hjemme kl. 10. 
Den gamle ”krøgskrædder” Kristian Sørensen, Nr. Aagaard, er død 87 år gammel. 
Jeg modtog brevkort fra min broder Johannes. Han og hans kone Kathrine er på ferietur i Norge. 
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14. august 
I dag døde Mariane Pedersen, enke efter for længst afdøde gårdejer Jens Pedersen, 
”Tangsgaard”, 89 år gammel.  Hun har i mange år boet i Hjørring sammen med sin ugifte datter, 
Kathrine Pedersine Pedersen. 
Foruden Kathrine efterlader hun 5 børn, der alle er gift, nemlig: 
1. Kristian Grøn, der er gift med Kristen Bastholms datter, Agnete 
2. Asta, der er gift med murermester P. Frederiksen, Hjørring 
3. Johannes Pedersen, der er gift med Edvard Knudsens datter, Anna. De bor på ”Tangsgaard”. 
4. Alfred Pedersen, der er gift med Frederiks Uslevs datter, Maren. Han var i nogle år uddeler i 
     Bjergby Brugsforening. De bor i Hjørring 
5. Kirstine, der er gift med kommunekasserer Niels Houbak 
7. september 
Fhv. gårdejer Thomas Peter Hansen, Allingdam, er død 82 år gammel. Han ejede nogle år 
Højtved, indtil han overdrog den til sin søn Ernst Nielsen. 
10. september 
I eftermiddag var Holger oppe i Bjergby for at tage syn om en sportsplads. 
17. september 
Min 86 års fødselsdag. Jeg hørte i radioen en høstprædiken af provst J. E. Eriksen, Tved. Den 
sidste del af prædikenen formede sig som en hyldest til frihedskæmperen, den unge Rottbøll, 
Børglum Kloster.  
I Mygdal Kirke blev lyst til ægteskab for Poul Pedersen, søn af Martin Pedersen, Kabbeltved, og 
Solvejg, datter af Peter Kristensens, Degnbøl – de blev viet6. oktober. 
21. september 
Rutebilejer Morten Mogensen, Tversted, er død, knap 68 år gammel. 

24. september 

Bryllup i Mygdal Kirke: Kristian Frederiksen, søn af Ole Frederiksen, Vandkær, og Inge Hansen, 

datter af købmand Frode Hansen. Stort bryllup. Kirken var fuld af følget – der var 140 gæster til 

bryllupsmiddagen i forsamlingshuset. Der var skrevet to sange, den ene af Herluf Brogaard, den 

anden af brudens søskende. 

26. september 

Enkefru Nielsine Thomsen, Bjergby, er død 72 år gammel. Hun var enke efter husmand Chr. 

Thomsen, der er død for 2 måneder siden. Ved giftermålet overtog hun og manden en lille 

ejendom i Sakstrup, hvor fru Thomsen måtte passe bedriften, medens manden gik på arbejde. 

Efter mandens død solgte hun ejendommen og flyttede til De gamles Hjem i Bjergby. Der har 

været 10 børn 

1. oktober. 

Smed Kristen Kristensen holdt sølvbryllup i dag med fest på Højskolehjemmet i Hjørring. 

10. oktober 

I dag fylder Kristian Mortensen, i daglig tale kaldet ”Grønskomageren”, 90 år. Børnene kom i den 

anledning tidligt fra skole, da skolefolkene skulle derind og spise frokost. 

11. oktober 

I dag blev Alfred Kristensen, Skovbakkevej, viet til Betty Knudsen, ”Ørnbøl”. 
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16. oktober 

Uddrag af brev fra Frederik i USA til søsteren, Maria, på Græsvangen :”Er det ikke skrækkeligt 

med al den krig, som raser ovre i Korea. Det er hårdt for Amerika, som skal næsten stå for det 

hele med at slås og med at betale det alt sammen og skal næsten føde hele Europa, så skatterne 

bliver så høje”. 

27. oktober 

De kører i disse dage flere biler med mergel på Hartnacks mark – merglen tager de oppe på Ejnar 

Pedersens mark vesten for Mejeribyen. Der benyttes en gravemaskine til at løse og læsse 

merglen. Hartnacks vej er jo belagt med sten og er farbar nu. 

9. november 

I aften var Kirsten oppe i husflidsskolen og indmeldte sig der. Inge og Hans Kristian går også i 

husflidsskole hos lærer Eskildsen. 

12. november 

I aften var der spejdermøde i missionshuset (alverdens pigers dag). Holger var kørende derop 

med Erna, Inge og Kirsten. 

17. november 

I aften var Kirsten til sykursus oppe ved Frederik Poulsens kone. 

21. november 

I aften er der koncert i Mygdal Kirke af nogle musikere fra Sindal. Holger var kørende derop med 

Erna, Inge og Edel. 

24. november 

Husmand Tinus Jensen, Slettingen, Mygdal, har solgt sin ejendom på 15 tdr. land til Johs. Møll, 

Asdal. 

27. november 

I aften havde de en højskoleaften nede i forsamlingshuset. Det var pastor Nissen, der indledede 

med at give en oversigt over dansk kirkehistorie. 

4. december 

Kirsten var i skole – hun kom hjem i middags, da skolebørnene skulle til Hjørring i eftermiddag 

og se et teaterstykke. 

7. december 

Købmand Budolfsen, Bjergby, der er medlem af sognerådet, har bedt sig fritaget for dette hverv, 

da han ikke synes, at han har tid til at røgte dette job. Da han ikke bestride de ham pålagte 

hverv, så gik sognerådet med til at fritage ham for hvervet. Suppleanten er Steffen Steffensens 

kone fra Snevre 

17. december 

Ane Pedersen, Vandkær, enke efter Hans Pedersen, Vandkær, er død 80 år gammel. Hun var 

datter af husmand Kristian Vandkjær. 
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1951 
1. januar 

Det har sneet en del sidste nat. I dag var det til dels stille vejr. Sneplovene var ude at skubbe 

sneen til side på vejen. 

Så er jeg atter begyndt på et nyt år, og den stund er rykket nærmere: at jeg skal forlade dette 

jordeliv, og som jeg ofte længes efter, når min tilværelse er ensom for mig. 

6. januar 

Der gik 5 – 6 mand og kastede sne her uden for og nede ved Kabbeltved. De kører mælken til 

mejeriet i slæde. 

8. januar 

Det har sneet en hel del sidste nat, så der er et jævnt tyk lag overalt, og der er også føget driver 

sammen ved gårde og huse. Slæderne er samfærdselsmidlet i disse dage. Når så dertil kommer, 

at elektricitetsforsyningen er i uorden, og at der både morgen og aften er lukket for 

strømtilførslen i timevis så vil det forstås, at tiden er noget kritisk. 

I morges gik Kirsten til skole, men da der kun kom 3 – 4 børn, kom hun hurtigt tilbage. 

9. januar 

I dag så man ikke noget til snekasterne – de arbejder vel oppe ved amtsvejen. Den gående post 

så vi heller ikke. 

10. januar 

I dag var posten kørende i slæde, og snekasterne er i arbejde henne ved Grøntvedgårdene. 

5. februar 

Holger var oppe i Bjergby til skatteligningsmøde – han kom til at gå derop. Herman Grønbech 

mente nok, at han kunne køre derop med traktoren, men de måtte gå derop. 

6. februar 

Der kan ikke køres med andet end slæde. Der arbejdes af det mandskab, der har været 

disponibelt, til at kaste vejene op. 

7. februar  

Der er kommet en masse sne, særlig på vejen mellem os og Gunnars ejendom. Jeg har aldrig set 

så meget sne på denne vej. Edvard Larsen var her med en styrke på 10 mand hele dagen. De fik 

vejen ryddet. 

13. februar 

Gårdejer Jeppe Jepsen, ”Kærgaard,” Bjergby, er død, 73 år gammel. Jeppe var født i Skærum 

sogn og søn af Kristen Jepsen fra ”Krogholt” (?) og dennes hustru, Mine Sørensen, fra 

Hebbelstrup. Som ung karl tjente Jeppe hos Hans Svendsen i ”Lille Grøntved”. Han kom så i 

tømrerlære, og da han så blev gift med Marianne, datter af Søren Ørnbøl, født 1882, lagde han 

håndværket på hylden og blev landmand. Han overtog gården ”Rishøj” øst for Snevre. Der 

boede han i nogle år, så byttede han gård med sin svigerinde, Jens Kr. Molsens enke, og overtog 

den større gård ”Kærgaard”, som kan har bortforpagtet til en søn. Jeppe boede i et hus i 

Vestermark på søndre side af landevejen. Han har haft en del offentlige bestillinger, bl.a. som 
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sognerådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Bjergby – Mygdal Sparekasse. 

28. februar 

I dag holder Edvard Larsen, Skarndal, og hans hustru sølvbryllup og samtidig bliver datteren viet 

i Mygdal Kirke. 

13. marts 

Jeg modtog opkrævning af årsbidrag til Historisk Museum og opfordring til at købe flaskegas hos 

købmand Budolfsen, Bjergby. 

16. marts 

Kristen Knudsen, Svanelundsvej, Hjørring, er død 85 år gammel. Han var født i ”Ørnbøl”, 

Bjergby, blev uddannet ved landbruget og kom i 1894 som bestyrer til gården, ”St. Agdrup” i 

Taars, hvor han blev gift med den afdøde ejers datter og overtog gården. Med stor dygtighed 

drev han den store gård gennem en lang årrække og skabte sammen med sin hustru et godt og 

gæstfrit hjem. Det var et kendetegn på de gode forhold, at folkene blev længe på gården, Såvel 

Kr. Knudsen som hans kone var stærkt interesseret i Indre Missions Samfund i næsten alle de år, 

han boede i Taars, og var med til at rejse missionshuset. Desuden var han i en lang årrække 

medlem af menighedsrådet. Han var i flere perioder medlem af sognerådet. Ved valget efter den 

1. verdenskrig var han konservativ kandidat i Hjørring kredsen. Gennem mange år var han 

formand for Taars Mejeri, et hverv, som sønnen, Knud Knudsen, nu varetager. Gården blev 

afstået til sønnen i 1931, og Kristen Knudsen boede i  nogle år i Aarhus, inden han købte villaen 

på Svanelundsvej  i Hjørring. 

Han var søn af afdøde Hans Knudsen, ”Ørnbøl” og broder til Edvard Knudsen, der nu bor i 

Sakstrup. 

20. marts 

Sidste nat har det sneet en del, og det har bevirket, at trafikken på vejene er brudt sammen for 

bilernes vedkommende. Kun slæderne kan komme frem. Rutebilen til Bindslev sidder fast oppe 

ved Nordre skole. 

28. marts 

Eksamen i Mygdal nordre Skole. Holger var deroppe, og Kirsten, Edel og Anna var med til 

eksamen. Der mødte 10 af børnenes forældre – 7 mænd og 3 kvinder. 

9. april 

Sneen er ved at være smeltet bort, men jorden er meget opblødt, og det er ikke til at arbejde i 

marken den første tid. 

23. april 

Det er meget småt med brænde, selv om vi har fået en sæk pinde fra købmand Hahn, men de er 

ikke tørre. 

Vi har efterhånden hverken tørv eller koks, men hugger pindebrænde. 

9. maj 

Holger fortalte, at Aage Nielsen har solgt ”Bakkegården”, og derefter har han købt en mindre 

ejendom i Ugilt. Han var ked af, at han ikke kunne få nogen til at hjælpe sig med arbejdet på 

gården. 
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21. maj 

I morges rejste Kirsten sammen med øverste klasse i Mygdal nordre Skole til København. De skal 

betale 25 kr. for turen, som lærer Eskildsen har arrangeret. De var ikke kommet så langt omkring 

som ventet, bl.a. ikke til Hillerød – til dels fordi smedens datter havde fået en dårlig fod. 

3. juni 

Robert Nielsen har solgt ”Dalsgaard” til en søn af Martin Jensen Degn i Uggerby. 

5. juni 

Inge og Kirsten cyklede ned til stranden i Uggerby og var derefter til grundlovsmøde hos Robert 

Nielsen, ”Dalsgaard”. 

21. juni 

Tuberkuloseprøve i forsamlingshuset. Dyrskue i Mygdal. 

24. juni 

I formiddags hørte jeg en prædiken i radioen af pastor Jacobsen, Mosbjerg. 

28. juni 

I dag Holger 4 mand i roerne – det var nogle, han havde rekvireret fra arbejdsløshedskontoret i 

Hjørring. 

2. juli 

I dag havde sognerådet foranstaltet udflugt med kommunens ældre mænd og kvinder. Jeg tog 

også med i år og fik kørende med Holger. Vi kørte hjemmefra kl. 1 og op til nordre skole, hvor vi 

holdt lidt. Der kom en stor rutebil fra Tversted og standsede der, og så kørte vi op til 

brugsforeningen. Der var mødt et par rutebiler der, og vi kørte videre ad Hjørring til. Oppe ved 

Bjergby Brugsforening stod der mange mennesker og ventede på at komme med. Rutebilerne 

var fuldt læssede – vi var kun to i Holgers bil. I Hjørring fik vi så Peder Thirup og hans kone med, 

og så rullede vi videre ad Løkkensvejen og kom til Løkken, hvor vi gjorde holdt ved 

Strandpavillonen. Her samledes vi i den ene side ved kaffeborde. Der blev holdt en tale af lærer 

Ørnbøll, Snevre, og der blev hilst på bekendte. 

Incl.  lærerfolk og chauffører var vi i alt 400 mennesker. Der blev sunget nogle sange, deriblandt 

en lang sang af Martin Henriksen, hvor han roste sognerådet, fordi de havde oprettet det dejlige 

alderdomshjem. Han roste også sin svigerdatter, Mathilde, der er økonoma på 

alderdomshjemmet. Vi kørte så til Børglum Kloster, hvor vi placerede bilerne i borggården. Vi 

var inde i den store kirke, der blev holdt en tale af en søn af pastor Bisgaard, men jeg kunne ikke 

høre, hvad han sagde. Jeg så lidt på de gamle huse. Kostalden er ikke moderne – den så noget 

defekt ud. Jeg så også en mindesten for den unge Rottbøll, der satte livet til i 2. verdenskrig. 

Derefter gik turen så til Vraa, hvor vi tog stade i højskolens gård. Jeg var en tur rundt på 

kirkegården. Den så velholdt ud, og så samledes vi i valgmenighedskirken, hvor vi hørte en 

prædiken om den kanaanæiske kvinde, og så samledes vi til sidst i gymnastikhuset, hvor vi 

spiste medbragt mad og drak kaffe. Der blev sunget nogle sange. Forstander Brandt Pedersen 

holdt en kort tale, og så kørte vi hjem. Vi afleverede Peter Thirup og Johanne ved deres hjem på 

Klokagervej. 

Jeg var inde i brugsforeningen på hjemvejen for at betale min skyld. Vi drak kaffe og talte lidt 



49 
 

49 
 

med Nielsen – vi var hjemme kl. 9. 

12. juli 

I dag var børnene fra Mygdal nordre Skole på udflugt til Sæby og Frederikshavn. Turen varede 

fra kl. 10 formiddag til 10½ aften. Der var 70 børn og 30 voksne med på turen. 

14. Juli 

I dag var søndagskolebørnene på udflugt til Rubjerg. Erna var deroppe med Edel, Anna og 

Gudrun. 

16. juli 

Holger og Erna var med landboforeningen på udflugt til Gjøl, Birkelse, Salling m.v. Edvard Larsen 

var med dem i bilen. 

8. juli 

Chr. Flintegaard, Bjergby, er død, 60 år gammel. Han stammede fra Langeland. Ved sit ægteskab 

købte han en gård i Vestermark, Bjergby, der ved overtagelsen var i meget dårlig kultur. I årenes 

løb har han og hustruen, Kristine, drevet ejendommen frem til at være et mønsterbrug. Afdøde 

har haft mange tillidsposter, bl.a. som formand for forsamlingshus og husmandsforeningen. 

Formand for de radikale og i bestyrelsen for Houbak andelsmejeri.  

27. og 28. juli 

Dyrskue i Hjørring. Holger var kørende derop med Inge, Kirsten, Anna og Gudrun samt Vilhelms 

søn, Niels, der er på besøg. 

19. august 

Frimenighedspræst Niels Dael, Liselund, er død, 94 år gammel. 

31. august 

Kathrine Degnbøl er død efter længere tids svagelighed, 51 år gammel. Hun vil blive savnet 

noget i hjemmet. Hun var et meget dygtigt og flittigt menneske, godtgørende og meget 

tjenstvillig. Hun var den første af min broder, Andreas, børn, der har fået hjemlov. Hun blev 

begavet 8. september. Der var et stort følge – flere end, der kunne rummes i kirken. 

Efterfølgende var der mindekomsammen i forsamlingshuset. 

10. september 

Fhv. gårdejer Chr. Kjeldsen, Mygdal, er død, 88 år gammel. Han arbejdede for mange år siden på 

slagteriet, men så vandt han efter datidens forhold en betydelig gevinst i lotteriet og købte 

ejendommen ”Ny Barkholtsminde” i Mygdal, som han drev i mange år, indtil han solgte gården 

og byggede sig et hus, hvor en datter har giver ham kærlig pleje, da hustruen er død for mange 

år siden. Han efterlader sig endvidere en søn. Chr. Kjeldsen var en virksom og dygtig mand, der 

helt ofrede sig for sit landbrug og hjemmet. Han var anset og afholdt for hans stræbsomme og 

venlige færd. 

1. oktober 

Niels Rishøj, tidligere ejer af ”Varbrogaard”, Bjergby, er død 77 år gammel – blev begravet 6. 

oktober i Bjergby. 

Udhusene til ”Tangsgaard” nedbrændte i formiddags.  
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11. oktober 

Robert Nielsen har solgt sin gård til en mand fra Harken, og derefter har han købt Johannes 

Degnbøls ejendom på Odden Mark 

15. oktober 

Fhv. købmand og landmand Chr. Jensen Dam er død 82 år gammel. Han stammede fra Guldager 

og drev i mange år en købmandsforretning med tilhørende landbrug i Retholt. Den sidste snes år 

har han boet i Hjørring. 

Han kom som ung til Mygdal Andelsmejeri for at blive mejerist. Han blev gift med Martine 

Jensen, datter af sognefoged Niels Kristian Jensen, og de overtog så hendes hjem i Retholt og 

drev landbruget, medens en slægtning, Jeppe Jepsen, havde købmandshandelen i forpagtning. 

Senere havde Svend Dam købmandshandelen, hvad han ikke egnede sig til. 

28. oktober 

Enkemand Kristian Hvims, født 18. april 1878, og enkekone Kristiane Boelt, født 4. marts 1885, 

vil giftes. 

9. november 

Vielse i Sct. Cathrine Kirke. Gårdejer Johs. Pedersen, ”Vandkær” og frk. Lily Nielsen, p.t. Stidsholt 

Ungdomsskole. 

23. november 

Fru Mathilde Jørgensen, der var gift med Marius Jørgensen, fhv. ”Tagsighede” er død, 64 år 

gammel. Hun var datter af afdøde landpost Nissen Skjoldager. 

27. november 

Martin Jensen, ”Lundergaard”, Hjørring er død. Han var i en del år bestyrer på Mygdal 

Andelsmejeri. 

29. november 

 Der konstateres mund- og klovesyge, bl.a. på ”Gammeljord” v/Bjergby. 

14. december 

Holger er ked af at levere svinekød oppe på fryseriet ved Mygdal Mejeri, hvor Tage Grønbech 

står for udleveringen.  

De har nu et fryseri i Bjergby, hvor sognefoged Anders Mølgaards husbestyrerinde står for 

udleveringen. Holger vil nu bruge fryseriet i Bjergby. 

29. december 

I aften var Inge og Kirsten til juletræsfest i forsamlingshuset. 

31. december 

Så er 1951 gået ud af sagaen. Det har været et lidt uroligt år rundt i den store verden. Det har 

også i vort land været et noget usædvanligt år. Vi havde i vinteren 1951 en usædvanlig mængde 

sne, efter at vi havde haft en meget våd sommer, der bevirkede, at vi døjede med at få den 

nødvendige brændsel bjerget hjem. Foråret kom sent, så kornsåningen blev sent påbegyndt. Det 

var igen skyld i, at høsten mange steder blev ringe. Så i slutningen af 1951 fik mund- og 

klovesygen indpas i besætninger over hele landet, og den er ikke blevet standset ved udgangen 
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af det gamle år. Hvad min familie angår, så er der ikke sket store begivenheder i 1951. Dog bør 

nævnes, at Peter havde sølvbryllup. Festen stod hos hans svoger i ”Trumpgaard” 6. november. 

1952 
1. januar 

Så er vi kommet ind i det nye år, og Gud give, at det må blive et godt år for mig og for os alle. 

Hvis jeg i dette år skal blive kaldt hjem, da er det min bøn til min himmelske Fader, at jeg da må 

få lov at mødes med mine kære. Gud hjælpe mig dertil for sin barmhjertigheds skyld. 

Så er vi begyndt på et nyt år. Gud give, at det må blive et godt år, og hvis det skal blive det sidste 

for mig på denne jord, at jeg da må havne der, hvor al synd og sorg har ende. 

17. februar 

Edvard Larsen, Skarndal, blev udpeget som pantefoged for Bjergby – Mygdal Kommune. 

18. marts 

Søren Pedersens enke, Trine, er død, 91 år gammel. De sidste år har hun boet hos sin søn, Ejnar 

Pedersen, ”Nørgaard”, Odden Mark. 

22. marts 

Søren Thirup og hans husbestyrerinde blev i dag borgerligt viet i Hjørring. 

12. april 

I eftermiddag blev Anna Lyngsig begravet fra Mygdal Kirke. Holger var kørende op til kirken med 

Erna, Otto og Julius. Der var mødt mange folk. Kirken var fyldt. Pastor Nissen talt smukt over 

Anna og sagde bl.a., at hun var en stadig kirkegænger. Efter jordpåkastelsen var følget nede i 

forsamlingshuset og drak kaffe – der var ca. 100 gæster. Både Inge og Kirsten hjalp til med 

serveringen 

13. april 

Lærerinde, frk. Mariegaard, Mygdal nordre Skole, er død, 42 år gammel. Hun havde været lærer 

ved skolen siden 1944 – havde været sygemeldt nogle måneder. 

25. april 

Uddeler Nielsen og hustru er for tiden i England for at besøge deres datter. 

2. maj 

 Aldersrentenyder Martin Henriksen, Bjergby, er død – 92 år gammel. Han var søn af husmand 

Thomas Kristian Henriksen og hustru Maren Mikkelsen, Skarndal Mark. De boede da i et lille 

hus, der lå på den jord, der nu ejes af Edvard Larsen. Senere købte snedker Jens Peter Jensen 

huset og lagde den sammen med sin ejendom længere mod vest, hvor nu Kristen Jespersen bor. 

Thomas Kristian Henriksens kone døde af tyfus i 1865, og han stod tilbage med 5 børn mellem 1 

og 10 år, som alle kom på fattiggården. Den ene, Martin, kom ud at tjene, bl.a. som hyrde og 

senere som karl. Senere blev han gift med en enkekone, der havde en ejendom oppe ved 

Ørnbøl. 

Thomas Henriksen fik plads på ”Enggaarden” i Astrup, hvor han døde i 1892. 
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17. maj 

En af Dronninglunds kendte mænd, boghandler Hans Tausen Pedersen, er i aftes pludselig død, 

69 år gammel. Han var ved 18-tiden gået ud for at starte sin bil, men blev ramt af et 

hjertetilfælde, og døden indtraf kort efter. Han var da søgt ind hos sin datter, der bor i villaen 

ved siden af forretningsejendommen. Tausen havde i 40 år drevet en stor forretning i 

Dronninglund med bøger – han var tillige guldsmed. Han interesserede sig meget for byens liv. 

Han var født i Mygdal 21. april 1883 som søn af høker Kristian Pedersen og hustru, Kirsten Ibsen. 

Forældrene boede på den ejendom, hvor købmand Gram Skjoldager nu driver forretning. 

25. maj 

I eftermiddag var Edel og Anna oppe hos Ole Olsen,” Tagsighede”, til søndagsskolemøde. 

17. juni 

Dyrskue i Mygdal. 

26. juli 

I dag var nogle unge på udflugt til Mors. Hans Kristian og Kirsten var med. 

4. august 

Husejerske, frk. Andrea Menholt, Bjergby, har solgt sit hus til arbejdsmand Hugo Larsen for 

13.000 kr. 

12. august 

Fra det nye fjerkræslagteri i Bindslev var der en bil her i formiddags for at købe hanekyllinger 

hos Otto. 

24. august 

Peder Grøntved holdt i morges kl. 7.40 et foredrag i radioen om ”rugsåning”. 

5. september 

Vilhelm Jensen, tidl. Barkholt, har købt Kristen Nielsens hus i Lyngsig. 

9. september 

Frederikke Jørgensen er død, knap 33 år gammel. Hun stammede fra gården ”Skoven” i 

Mygdal/Asdal. Hun har siden 1907 boet sammen med sin efterlevende mand, sadelmager Peter 

Jørgensen. Hun var gennem mange år en flittig og dygtig syerske. Hun var søster til Julius Larsen, 

”Højtved” .  

19. september 

I formiddags var den nye vejmand i Holgers gård og præsenterede den nye kommunale lastbil. 

8. oktober 

Smukt vejr hele dagen. I dag havde man travlt med at tage kartofler op alle vegne. Holger havde 

3 mand fra Bjergby. Disse og Hans Kristian tog kartofler op hele dagen. Holger var med Villiam 

Raasig nede i ”Ørnhøj” og hentede kvier, som Holger har haft på græs dernede i sommer. 

Bageren var her med brød 1 kr. 44 øre. Jeg afsendte et brev. 

Fredag den 9. oktober 

Holger og Hans Kristian tog resten af kartoflerne op i marken. Jeg modtog en pakke med 

Vendsysselske Aarbøger – 22 stykker. 
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Holger Grøntved skriver så. Hermed slutter fars dagbog, som han har ført gennem sit lange liv. 

 

Ved fars død skrev Vendsyssel Tidende 1. november 1952 (pens. lærer Jensen, forhen Mygdal). 

”Kr. Grøntved død. I den høje alder af 88 år er fhv. sognefoged og gårdejer Kr. Grøntved, 

Mygdal, død efter nogen tids svagelighed, og dermed har sognet mistet sin afholdte mand, der 

tillige var højt anset i vide kredse for sin viden og belæsthed. 

Kr. Grøntved arvede sin fødegård, Grøntved, som han med dygtighed drev i en lang årrække, 

men ved siden af, at drive sit landbrug fik han tid til at dyrke sine andre store interesser – 

kristelige, folkelige og kulturelle. Allerede fra sine unge år var han en stor bogsamler, der i 

udstrakt grad samlede på værdifulde bøger, ikke mindst om gamle dages kulturelle liv. 

Adskillige ældre vil huske, at han i Vendsyssel Tidende skrev meget læseværdige artikler om 

forholdene i gamle dage. Som ivrig bogsamler blev han også bibliotekssagen en god støtte, og i 

en årrække sad han som Sognerådsforeningernes repræsentant i bestyrelsen for 

Centralbiblioteket, hvor han tillige var en trofast låner. 

Kr. Grøntved gode evner og store viden førte ham også naturligt ind i mange offentlige hverv. I 

mange år var han således formand for sognerådet og i en lang årrække sognefoged og i det hele 

taget beklædte han mange bestyrelsesposter i sognet. Man var altid sikker på, at hvor han 

deltog i arbejdet, blev det passet med stor nidkærhed og omsorg. 

Sammen med sin hustru, der døde i 1949, skabte de på ”Grøntved” et godt hjem fra 

overtagelsen i 1896, og da ægteparret i 1946 fejrede guldbryllup, blev der givet varme udtryk for 

den hengivenhed, hvormed beboerne omfattede hjemmet og ægteparret. Da han for adskillige 

år siden, afstod gården til sønnen, Holger Grøntved, opførte han i tilknytning til gården en 

mindre ejendom, som blev bestyret af en anden søn. 

Ægteparret havde i alt 8 børn, hvoraf en datter døde, og som Grøntved selv sørgede for sin egen 

videreuddannelse, var han stærkt interesseret i, at børnene fik en god uddanelse. 

Sønnerne var: 

Julius Grøntved            cand. mag. deltog som botaniker i adskillige videnskabelige ekspeditioner,  

                                        ansat ved Botanisk Have i København  

Peter Grøntved            landbrugskonsulent i Sydsjælland 

Kristian Grøntved        forpagter Quellingshøj pr. Vedde 

Vilhelm Grøntved        har en landbrugsejendom ved Sindal 

Karl Grøntved              har tidligere sejlet som styrmand, nu inkassator 

Otto Grøntved             driver faderens mindre ejendom ved fødegården 

Holger Grøntved         har fødegården og  er sognefoged 
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8. november 1952 skrev Vendsyssel Tidende: 

”Kr. Grøntveds jordefærd. I går jordedes under stor deltagelse gårdejer Kr. Grøntved fra Mygdal 

Kirke.  

Denne var meget smukt pyntet, og båren samt midtergangen var smykket med et væld af 

kranse, der stod i tæt række til døren, deraf mange signerede fra de institutioner, Kr. Grøntved, 

havde haft forbindelse med, heraf kan nævnes: Centralbiblioteket, Historisk Samfund, Bjergby – 

Mygdal Kommune, 52. politikreds. 

Sognepræsten, pastor Nissen, talte smukt over afdøde, mindede om, hvor rodfæstet Kr. 

Grøntved havde været i sin slægt og i egnen og i dens historie. 

Derefter talte afdødes fætter, pastor J. Andreassen, der mindede om Jesu ord til Natanel: Du er 

sandelig en israelit i hvilken, der ikke er svig. Kr. Grøntved var en sindig mand, han hørte til de 

stille i landet, og var en mand i hvem, der ikke var svig. Kr. Grøntved og pastor Andreassen 

havde været venner i en 60 år og havde i den tid udvekslet tanker. 

Efter at pastor Nissen havde foretaget jordpåkastelsen, udtalte politimester Kann og overlærer 

Horn mindeord om Kr. Grøntved og sønnen, sognefoged Holger Grøntved, bragte følget 

familiens tak for deltagelsen og indbød til en sammenkomst i forsamlingshuset. 

Ved denne talte politimester Kann, der sagde, at når Grøntved kom ind på kontoret kom talen tit 

til at dreje sig om åndelige ting. 

Sønnen, konsulent P. Grøntved, talte om det gode hjem, Kr. og Ingeborg Grøntved havde givet 

deres børn. 

Lærer Jensen omtalte Kr. Grøntved som den retsindige mand, han i hele sin færd havde været: 

 i skolekommission, sogneråd og mange andre forhold og udtalte til børnene, at børnenes pryd 

er deres forældre. Pastor Andreassen omtalte Kr. Grøntveds store historiske sans og anbefalede 

sønnerne at forsætte denne. 

 

 

 

 

 

 


