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Gaaser By 28 
                   

Johannes (John) Knudsens erindringer. 
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Sigfred & Fransine Knudsen på Østergaard i Gaaser (matr. 33 L) 
Gaaser Engvej 11, 9362 Gandrup 
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Familien Knudsens børn: Bagerst Johannes (John) f. 15/9 1901, i midten fra venstre: Olga, f. 14/12 1904, Thorvald, f. 
7/12 1905 og Marie, f. 5/4 1903. Forrest: Jens, f. 29/11 1910 og Svend. 
 
Familien flyttede til Østergaard i Gaaser i 1903, hvor de overtog Fransines forældres ejendom. De solgte igen i 1915 og 
købte i stedet en ejendom i Egense. Den ældste dreng Johannes (John) emigrerede til Canada og fik følgeskab af sine 
brødre Thorvald og Svend. 
John har nedskrevet sine erindringer på engelsk (169 sider), hvoraf de første 11 sider omhandler barndommen på 
gården i Gaaser. 
Flere unge danskere kom til hans gård i Meaford, Ontario som medhjælpere, heriblandt Ulrik Mortensen på Holtetvej, 
og det er igennem ham, jeg har læst disse erindringer. Han var en husmandssøn fra Mølholtvej, der i nogle år opholdt 
sig i Canada for at samle formue nok til at blive godtaget af svigerforældrene på Søndergaard. ( se Gaaser By 8) 
De sider, der omhandler barndommen på Østergaard, findes på de følgende sider på engelsk, - og derefter oversat til 
dansk. 
Hvis man vil læse hele historien må man henvende sig til Ulrik Mortensen, Holtetvej 52, tlf.98254157 ( Hals Arkiv). 
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Mølholt, - gården hvor Fransine og Sigfred arbejdede og lærte hinanden at kende. 
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Det hele startede i året 1900, da min far og  
mor blev gift. De havde ikke meget mere end deres 
kærlighed til hinanden i begyndelsen. Far arbejdede som forkarl 
på hans onkels gård (Mølholt) mellem Gandrup og Hals i 
Danmark, og mor var pige, der arbejdede i det store hus.  
Efter de blev gift, lejede de et lille hus nær Hals. Far 
fortsatte med at arbejde på den store gård, og mor blev hjemme 
og passede haven og en ged, som var det eneste dyr 
som de havde. Da de sædvanlige 9 måneder var gået, 
blev jeg født og begyndte at gøre livet mere vanskeligt. Mor 
fortæller, at jeg aldrig gav hende fred. Jeg græd meget og 
for det meste, når hun skulle hvile sig. Jeg ville være vågen. Til sidst 
blev hun så træt af mig, så hun tog mig til en doktor. Han fortalte 
hende, at det var maden, som ikke var rigtig, og jeg var usædvanligt  
forkælet. Det var alt, hvad hun fik ud af det, men jeg har  
fornemmelsen af, at det hjalp. Efter et par år begyndte jeg 
at udforske omgivelserne, og jeg ville altid snige mig over til 
min tante Stine, som boede tæt ved. Da jeg gik langs en 
rugmark, troede jeg ikke, at mor kunne se mig, jeg anede ikke 
at min røde hue kunne ses glide hen langs toppen af 
rugen. Derefter blev mine besøg bedre kontrolleret. Mine erindringer 
fra den tid er få, men en ting husker jeg. 
Når min far kom hjem om aftenen, tog min mor mig i sine arme 
og gik ud for at møde ham. 
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Min mors hjem var mellem Gaaser og Hals, og 
det blev besluttet, at mor og far skulle købe det. Det var en gammel 
gård med ca. 50 tønder land sandet jord. Det havde 
været havbund for mange år siden, og vi kunne pløje strandskaller 
op næsten overalt. Der var en stor frugthave med æbler, 
og om efteråret, før de købte stedet, tog min far 
over en søndag morgen for at hente en sæk æbler. Det havde 
regnet meget, og åen og bækkene var fyldt med 
vand. Åen var ret bred. Min far havde 
været i hæren og lært at springe. Men han havde sækken 
med æbler på sine skuldre, så han fejlbedømte afstanden og 
faldt i vandet tæt ved den anden bred. Han fik fat 
i æblerne med et stykke tråd og kom hjem med  
sækken. Så kom tiden, hvor vi flyttede ind på gården, 
som blev mit hjem, indtil jeg var tretten et halvt år gammel. 
 
 
En af mine første oplevelser i mit nye hjem kunne let 
have kostet mig livet. Det var en kold dag, og min mor havde givet 
mig en stor overfrakke på, så jeg kunne gå ud og lege. Lige 
udenfor huset var en bæk med små hundestejler i, og  
jeg ville prøve at fange dem. Der var en bro over bækken, 
og på den anden side var der et hul lavet af strømmen i vandet, og 
fiskene kom op til overfladen, men ikke helt nok til, at jeg kunne nå 
mem, så resultatet var, at jeg faldt i vandet. Jeg husker endnu 
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at jeg flød rundt, min tunge frakke holdt mig oppe. 
Jeg ved ikke, hvordan jeg kom op, men gennemvåd gik jeg ind til 
mor. Hun blev forfærdet, da hun hørte, hvad der var sket. 
Det var min første fisketur, og jeg var tre år gammel. 
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Da jeg var 4 år gammel, kiggede jeg efter fuglereder en dag,  
og jeg blev så bange, at det stadigvæk sidder i mit 
hoved. Det var en dejlig dag, og lærkerne sang højt oppe i  
luften, og viberne skreg, når de 
løb rundt om mig. Fåreflokken på fire græssede 
ved siden af mig. Nu ved jeg ikke, om vædderen mente, jeg var 
en konkurrent i flokken, men lige da jeg gik forbi, følte jeg 
et stød i ryggen, så jeg faldt fladt på jorden, og jeg 
havde ikke lyst til at rejse mig lige med det samme. Jeg blev liggende 
med mit ansigt mod jorden, da han kom og stod på 
 min ryg og stampede med sine skarpe klove og puffede mig. Han 
fortsatte med det i et stykke tid, og jeg kunne ikke gøre noget. 
Hver gang jeg prøvede at komme op, blev jeg puffet ned igen. Hvor 
længe jeg lå der, finder jeg aldrig ud af, men min mor 
savnede mig ved frokosttid og begyndte at kigge efter mig. Hun 
fandt mig under vædderen, og den ville ikke lade hende komme nær mig, 
men hun fandt en god kæp og gav den nogle gode slag i 
hovedet, før hun kunne få mig op. Blodet løb fra  
min næse og mund, så hun havde stort besvær, før hun fik 
mig hjem. Der fik hun og tjenestepigen mig vasket og lagt 
i seng. Da jeg vågnede, var jeg ikke så meget såret på kroppen, men 
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jeg så frygteligt ud, rød, gul og blå i ansigtet, så om 
eftermiddagen, da en af mine venner kom på besøg, blev han 
så forskrækket, at han ikke ville lege med den mærkelige dreng. Efter 
et stykke tid kom jeg til at ligne mig selv igen, men i lang 
tid var jeg bange for både høns og gæs. Min søster 
måtte passe på mig, så jeg ikke kom til skade. Hun 
var et år yngre end mig, og det fik hende til at føle sig betydningsfuld. 
Det tog mig et stykke tid at komme mig over den oplevelse. 
 
Denne lille historie skete et halvt år senere, og jeg 
var så bange, at det stadigvæk sidder i mit hoved. Mit hjem 
var gammeldags, og far var til mere moderne landbrug. Vi 
behøvede en beholder til at opbevare ajlen fra stalden til en 
tid, hvor vi kørte den ud på marken i en vogn med en ajle tønde. Far 
og daglejeren havde gravet et hul, og det var ca. 
fem fod dybt. Det var i middagstimen. Der var ingen 
tilstede, og min søster og jeg så hullet, og da vi var 
nysgerrige, lod jeg mig selv glide derned i det. Min søster 
ventede ikke, før hun også gled derned. Så der var vi, hvordan skulle 
vi komme op. Nu måtte vi vente til middagstimen var forbi, 
og det var lang tid, så vi besluttede at skrige så højt, vi kunne. 
Hvor længe det tog, ved jeg ikke, men far kom og hjalp os 
op. Han var meget alvorlig, og hans stemme var langt fra blid, 
da han sagde til mig, at jeg havde ledt min søster på gale veje, og vi  
havde let kunnet blive der meget længere, hvis han ikke havde hørt os.    
 
4. 
 
Julen 1906 startede i midten af december med hjemmeslagtning af en 
gris. Min bedstefar havde været 
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slagter i hans unge dage, så da han trak sig tilbage, begyndte han igen. 
Hver dag i tiden før jul gik han fra sted til sted, 
så han var forudbestilt i lang tid. 
Næsten alle havde en ni til ti måneder gammel gris, de havde 
reserveret til jul, og den var god og fed. Jo federe, 
jo bedre. Det var en stor begivenhed, når grisen skulle 
slagtes. Først måtte vi have et par naboer 
over for at hjælpe med at lægge grisen på en speciel bænk, og 
bundet på alle fire ben og om trynen, kunne bedstefar  
holde den fast, når han stak den i halsen med 
kniven. Blodet ville komme ud i en strøm i 
spanden, som tjenestepigen omrørte, mens hun blandede rugmel 
deri. Senere blev det lavet til blodbudding og pølser. 
Efter grisen var aflivet, blev den skoldet, skrabet og skåret op. 
Tarmene blev renset og brugt til pølser. Det hele var et stort arbejde  
for hele familien, og det tog en halv dag. Da det var 
forbi, fik vi vores frokost, som sædvanligvis var stegt lever. Så  
tog bedstefar hen til en anden gård, men han kom tilbage senere 
for at skære grisen op i forskellige portioner, fedtet blev 
smeltet til stegefedt og den faste del af fedtet var godt 
at spise med sirup og blodbudding. Hele grisen blev saltet ned 
i træ kar og holdt sig som regel indtil næste jul. 
Da vi kom tættere til jul, skulle vi have nogle 
neg sat på pæle til fuglene, så de kunne spise udenfor   
vinduerne. Alt i huset fik en god rengøring, og vi 
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skulle have en stor gang bagning i ler ovnen. Den blev 
opvarmet med brændende kvas indtil den var varm nok. 
Vi bagte tyve stykker rugbrød, ti til tolv af hvidt brød 
plus nogle kager og pebernødder. Nødderne blev lavet af 
en pølse af krydret dej skåret i små stykker af en halv tommes længde. 
Vi børn plejede at spille kort om dem i ferierne. 
I juletiden skulle vi også have alle ting under tag, 
ellers ville ’Jerusalem Skomageren’ komme til os, og 
det ville bringe uheld. Det blev sagt, at da Jesus 
bar sit kors og faldt under det, så blev skomageren 
bedt om at bære det, men han nægtede. Så blev han dømt til 
at gå hver eneste dag indtil dommedag. Han skulle kun hvile ti timer 
juleaften, og så ville han hvile, hvor som helst han var. 
Vi skulle også fodre nisserne på høloftet. De 
skulle have en ret af risengrød, og den blev altid spist, 
men jeg havde katten mistænkt for dens forsvinden. 
 
Juleaften fik vi altid gåsesteg eller flæskesteg 
at spise, før vi gik ind til juletræet, som var 
blevet pyntet af far og mor om eftermiddagen. Vi 
børn fik ikke lov til at se træet, før det blev 
tændt, men vi skiftedes til at kigge gennem nøglehullet i 
døren, mens de pyntede. Da det så var tændt 
blev døren åbnet på vid gab, og der var det vidunderlige 
træ, en fryd for ethvert øje. Vi tog hinanden i hånden 
og gik rundt om træet og sang sange om julen 
til vi blev trætte. Derefter var der juleknas og kun en gave til 
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hvert medlem. Et stykke legetøj eller et dyr der kunne trækkes op 
eller trækkes i en snor. Det var ikke som nu, hvor børn 
får dusinvis af gaver, men vi var glade for, hvad vi fik. 
 
Når vi havde hvilet lidt, fik vi serveret kaffe 
og alle slags kager og småkager. Nu var de fleste af os 
trætte af alt arbejdet før aftenen og i de sidste fjorten  
dage, så vi var klar til at gå i seng. Vi skulle op  
julemorgen for at gå i kirke med hest og kane og 
Klingende bjælder eller på visit til vore familier. Det var 
det samme næste dag, der var imidlertid altid dyrene, 
der skulle passes og fodres. Tjenestekarlen og pigen skulle 
også have nogle dage fri, så de kunne tage hjem. Det lignede 
en fest i mange dage, som det siges i sangen. 
’Julen varer lige til påske’. 
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Min første bil fik jeg af tjenestekarlen, som havde ondt af mig, 
fordi jeg græd så meget, når tingene ikke gik, 
som jeg gerne ville. Han gav mig en bil, som kunne trækkes op, 
hvis jeg ville holde op med at græde i fjorten dage. Det gik 
godt indtil den dag, han tog til byen for at købe den. Så 
var jeg ulydig mod mor, og hun gav mig et rap af  
kosten, hun brugte i det øjeblik. Det var mere, end jeg kunne 
tage, så jeg græd igen. Da karlen kom hjem og hørte mig, 
fandt han ud af, hvad der var sket og syntes, at jeg var undskyldt, 
og der havde været en god grund til mine tårer, så jeg fik 
bilen alligevel. Da denne mand forlod os, købte han en billet til 
De Forenede Stater. Da jeg kom derover mange år senere og tog 
 



 18 

 
 
 

 
 
 
 



 19 

 
en tur til Florida, fandt jeg nogle af hans slægtninge. 
Nå, nu var jeg seks og et halvt år gammel og det var tid til 
at begynde skolen. Min mor tog mig derhen, og vi mødte læreren 
i haven, hvor han rensede sine kartoftler med hakke. Han spurgte mig, 
om jeg ikke syntes, det var gode kartofter, og klog, som jeg var, 
Svarede jeg: ”Bare fordi toppene gror kraftigt, betyder det ikke, 
at kartoflerne er store”. Det glemte han aldrig hele 
den tid, jeg gik i skole. Han var en god lærer, vi 
havde kun fire klasser. Han og en kvindelig lærer havde to klasser 
hver. 
 
Gården vi overtog fra mine bedsteforældre havde meget gamle 
bygninger, så en dag, da karlen var i laden og tærskede korn 
med plejl på lergulvet og havde negene lagt ud 
og var klar til at begynde, lænede han sig op ad muren og kiggede 
på det. My far var i kostalden ved siden af, og jeg legede 
på gårdspladsen, da vi hørte et stort brag, og da jeg kiggede 
så jeg, at det var laden, der brasede sammen. Min første tanke var 
manden i laden, og jeg råbte til ham. Han stod 
ved væggen med et smil på ansigtet, han var uskadt. 
Han var bare overrasket over det hele, og jeg var glad for, 
at han ikke var kommet til skade. Men jeg var ikke så glad den næste dag 
i skolen, da nogle af børnene drillede mig med 
at være så fattig, at vores bygninger faldt sammen over os. Sådanne 
bemærkninger glemmer jeg aldrig. 
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Da min fars far døde, kom slægtninge fra Fyn, 
en ø i Danmark, på besøg hos os, da de kom til begravelsen. 
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Der var min tante og hendes mand. De kom med toget 
til stationen i Gandrup, hvor vi mødte dem med heste og 
vogne for at bringe dem hjem. Da de skulle afsted, var det 
min fars tur til at køre mælk til mejeriet, så vi 
måtte ringe efter en taxa, hvilket var noget nyt dengang. Jeg kom 
med dem til min bedstemor i Dronninglund. Det var 
en tur på ca. 25 kilometer, og jeg var både bange 
og spændt. Jeg havde aldrig set en bil før, så det var min første 
køretur, og det var sjovt. Al den raslen og eksplosionerne mens 
den kørte så hurtigt. Men det var ikke så sjovt for de folk, 
som kørte med heste, de måtte skynde sig nedad en sidevej 
eller hoppe af vognen og kaste et tæppe over hovedet på hestene 
og føre dem stille forbi uhyret, som kom 
imod dem. Ja, selv folk på cykler fjernede sig,  
da vi kørte forbi. Men det sjoveste for mig var, da 
jeg kom i skole næste gang, og jeg kunne fortælle mine venner 
om turen. Ja, når jeg tænker tilbage på de dage og 
ser vejene nu fulde af biler og ingen heste, kan vi virkelig 
se hvilke forandringer, der er sket i en generation. Vore 
forfædre organiserede mange ting vi kan nævne, så som 
transporten af mælk, da mejerierne begyndte at skulle 
have mælken behandlet hver dag. I landsbyen var en 
mand ansat til at bringe alle gårdenes mælk til mejeriet, men 
vores gård lå afsides, så vi havde valget enten selv 
at aflevere mælken på mejeriet eller køre den til landsbyen for at blive 
samlet op. 
Vi havde en god besætning af malkekøer, så far 
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ønskede, at den store mælkevogn skulle sendes ud for også at hente 
vores mælk. 
På gårdejernes møde sagde han, at han var en lille mand, men 
han havde en stor besætning af køer, og at hvis de ikke hentede 
hans mælk, så ville han melde sig ud af mejeriet. Formanden 
ville ikke give efter og sagde, at mejeriet ikke ville gå nedenom og hjem, 
hvis han meldte sig ud, og at han skulle blive i det tøj, der passede til ham, 
så vi måtte selv køre vor mælk til mejeriet. 
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Efter et år eller sådan begyndte vi at bygge nye bygninger, 
kostald, hø og heste lader. Naboerne var villige 
til at hjælpe med at køre mursten og tømmer hjem fra Gandrup ca. 
otte kilometer væk. Det var den sædvanlige måde at hjælpe den, som 
bygger nye huse, og vi fik alle nye gård bygninger på kort tid. 
Om foråret fik vi en del nye frugttræer 
og buske, så haven blev gjort større. Vi børn havde vores 
egen lille have lod , hvorved vi fik interesse for vores 
hjem og have. Så kom Første Verdenskrig, og det så ikke godt ud 
for Danmark, og min far med den gæld han havde skabt 
blev bange for, at han ikke kunne klare det, så han ønskede at sælge 
og få noget mindre. Det var virkelig trist, for vi børn 
var gamle nok til at kunne hjælpe og var interesserede i det. 
Jeg kunne både pløje og harve og mente, at jeg kunne erstatte 
tjenestekarlen, som var indkaldt til hæren. Vi havde stadig 
en tjenestepige til at hjælpe, men far kunne ikke se, hvordan vi kunne 
klare at betale al gælden, så han begyndte at kigge efter et mindre 
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Sted. Han fandt et på nitten tønder land god jord, som han 
kunne lide og lavede handelen. Både mor og vi børn græd. 
Vi ønskede ikke at flytte fra vores dejlige hjem, som det 
var nu, men det hjalp ikke, vi foretog flytningen. Da vi 
kom derhen, fandt vi snart ud af, at det var en dårlig handel, 
bygningerne var nye men ikke solide, og alle køerne og grisene 
var syge af tuberkulose. Vi måtte skille os af med dem alle 
og få husene rensede, før vi kunne sætte en ny besætning 
ind. Markerne var fulde af ukrudt, så efter et stykke tid 
var vi fattigere end vi var før. Dette resulterede i, 
at jeg fik et job på Fyn. 
 
 
 
 

Østergaard fotograferet fra luften i 1946. Men husene er sandsynligvis de huse, som blev bygget af Sigfred Knudsen inden Første Verdenskrig. 
Vi ser også den store have med frugttræer og – buske som beskrevet af sønnen John (Johannes).  
Det må have været et meget stort projekt og betydet store lån og megen gæld, og man forstår godt Fransines og børnenes sorg ved at forlade 
stedet, so de selv har bygget op. 
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Knudsen familien til Sigfreds fars begravelse, som Johannes (John)fortæller om, hvor hele familien 
kom på besøg, og hvor han første gang så en bil og prøvede at køre i den. 
Faderen Sigfred står i bagerste række nr. 2 fra højre. 
 
 
Personerne på billedet i øvrigt er forklaret i min historie om ’Mølholt’,- Gaaser By 17 
 
 
 
 
En sommerdag omkring 1975 standsede 3 ældre herrer i deres bil på markvejen ud for vores have 
på Nygaard i Gaaser og spurgte mig om vej til deres gamle fødehjem, Østergaard. 
Det var de 3 ’canadiere’, der ved en fejltagelse var drejet op ad vor vej i stedet for Gaaser Engvej, 
hvor gården ligger som nr. 11. 
Stor var deres forbavselse, da jeg kunne fortælle dem, at jeg havde mødt deres kusine Alma       
(fra Bødkergaard), og havde et billede af både dem selv som børn og af deres forældre. 
 
Senere blev jeg med min kone inviteret på frokost i Hjallerup af Svend, der her havde fundet en 
dansk veninde, - i øvrigt en søster til en kollega af mig på skolen.  
Svend sendte mig også en beskrivelse  af livet på hans fars onkel Niels Knudsens ejendom 
(Mølholt). 
  


