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Bodil Kops fortæller om barndomsoplevelser 

- dels på Mølleparkvej, dels i kolonihavehus i Skalborg 

Om vinteren boede min familie, Far, Mor og lillebror Vagn på 

Mølleparkvej 3 i en 2-værelses lejlighed på 1. sal med skrå 

vægge, toilet i kælderen og kakkelovn i stuen. Om vinteren 

hændte det flere gange, at vandet frøs i køkkenet. Så lagde 

fru Nielsen, der ejede huset, og min mor varme klude på 

vandrøret for at tø det op. Fra 1962, da sygehuset udvidede, 

og det daværende Mølleparkvej blev eksproprieret, flyttede vi 

til Dybbølgade, også i en 2-værelses, men med badeværelse, 

varmt og koldt vand i hanerne og centralvarme.  

På Skalborg Bakke blev der udstykket kolonihavegrunde, 

Mariendal Haveby. Det har nok været sidst i 40`erne. Her 

byggede mine forældrene havehus, hvor de boede fra maj til 

oktober med 2 børn. Jeg er fra 1943, og jeg husker, at jeg de 

første år sad på stangen på min fars cykel, når vi skulle i 

haven. 

Hovedhuset var af sten og et sidehus af træ. Der var en stor 

stue, et rum med 2 køjer, hvor min mor og jeg sov. Far sov på 

en divan, og Vagn på en slå-ud-seng i stuen. Der var en 

petroleumsovn til opvarmning, og i køkkenet lavede Mor mad på 

et primusapparat. Ved siden af uden for huset var der et ”das” 

og et redskabsskur. 

Ved siden af haven var der en markvej og ved siden af den gik 

der kvier på græs. De brød igennem hækken til haven for at 

finde vand. Bondemanden, der ejede dem, var blevet syg og 

havde glemt alt om ungkøerne.  
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Far og bondemanden lavede så en aftale om, at Far sørgede 

for at give dem vand. Bondemandens søn Aksel blev gift med 

Alice Olsen fra Bejsebakkevej. En af haverne stod tom, og den 

fik Far brugsret over. Så var der kartofler, gulerødder og 

porrer til hele vinteren. 

Min far var fra Tylstrup og havde arbejdet nogle år ved 

landbruget, især på ”Forsøgsstationen”, der var statens 

forsøgsgård for planteavl. Min farfar var ansat der. Ved 

ansættelsen fik man stillet hus med have til rådighed, alt den 

mælk, man kunne bruge i husholdningen og en flæskesteg til 

jul. Min farfar blev smittet med tuberkulose af dyrene på 

gården og døde. Man tog sig så af enken, min farmor og 

børnene, så alle blev ”uddannet” / lært op, pigerne i 

husholdningen og drengene ved landbruget på gården.  

Siden fik min far job som portør på Amtssygehuset (senere 

Sygehus Syd). I den stilling måtte man ikke være gift. For at 

få en lejlighed, skulle man være gift. Min far valgte 

kærligheden frem for fast stilling og tog derefter 

forefaldende arbejde, bl.a. på havnen ved DFDS - ”Udenrigs-

pakhuset”, hvor han senere blev fastansat. 

En lille smuglerhistorie fra den tid:  Vi eksporterede især 

bacon i flæskesider, smør i trætønder, og mange fiskeartikler 

i dåser. Alt det, der kom ombord i bådene og fra bådene blev 

talt op. Det samme i England, og papirerne blev så 

sammenlignet. Vi havde kontakt med en styrmand, som somme 

tider havde slik med fra England.  

Tolderne kom først ombord, men somme tider kom jeg først 

med 2 flasker, 1 med rød og 1 med blå skrift øverst.  
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Den blå var der vand i, den røde var til snaps, gin, eller whisky. 

Når jeg så blev spurgt af tolderne, hvad jeg havde i tasken, 

når de kom, så trak jeg den blå op og fortalte, at det var vand, 

”for det ombord var noget gammelt noget, der smagte grimt”. 

Den gik hver gang.  

Når det var småt med arbejde på havnen, hakkede far roer og 

kartofler, dels på Englyst, der lå tæt på det nuværende Over 

Kæret (men rakt ned i 1980`erne), dels i Gl. Hasseris og hos 

sognerådsformand Søren Jensen. Han havde marker ved siden 

af Stolpedalsskolen. Far havde tidligere arbejdet hos ham, og 

som Søren Jensen sagde: ”Han var én, man kunne stole på”.  Vi 

børn hjalp til, og skulle gå med lange støvler for ikke at hakke 

os i benet.  

Det var en fast tradition, at forældrene og naboer lørdag 

aften holdt sammenskudsgilde, hvor de fik 2 snapse pr. person 

+ 1 øl til deling. Det var hygge, ikke gilde.  

Indkøb i Skalborg foregik med en udtjent barnevogn, hvor der 

var plads til både lillebror og varer. Det var hårdt at komme 

op ad Skalborg Bakke med fyldt vogn. 

Senere fik jeg en cykel og kunne cykle i skole. Jeg havde den i 

mange år og kørte også til havnen med kaffe til Far, hældt på 

flaske med patentprop og pakket ind i avispapir.  

Da min lillebror senere skulle overtage cyklen, satte min onkel 

en stang på den.  

Jeg gik på Hobrovejens skole. I klassen var Solveig og Inger 

Marie. De boede på en gård på Skalborg Bakke, - et lærlinge-

hjem for drenge fra Drengehjemmet på Annebergvej.  
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Når de var over 16 år og var kommet i lære ved håndværk, 

kunne de ikke længere bo på drengehjemmet. 

Skoletiden var fyldt med skift, synes jeg.  

I første klasse havde vi Inger Jensen til lærerinde. I 2. klasse 

blev vi delt, 3 klasser skulle i stedet fortsætte som 2.  

Vi gik også i skole om lørdagen. Senere blev lørdag som 

skoledag fri. 4. og 5. klasser var de samme elever, men efter 

5. klasse blev vi delt igen: ”fri mellem” eller ”mellem”.  

Jeg kom i ”mellemskolen”. Efter 3 år i ”mellemskolen” kunne 

man gå ud af skolen eller fortsætte i realen. På grund af fars 

arbejdssituation kom min klasselærer Bjarne Lyngsholm hjem 

til os. Han syntes, at jeg skulle fortsætte i realen, hvis vi 

havde råd til det. Det havde vi.  

 

På Mølleparkvej 

boede vi overfor 

lægeboligerne. 

Hvor har jeg 

passet mange 

lægers børn, når 

lægerne skulle i 

teatret, til 

koncerter eller 

middage.  

 

 (Historien fortsættes på side 11) 
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Program for efteråret 2022 
 

Skipperens Erindringsværksted starter medlemsmøderne  
Fredag den 19/8-2022. 

 
På aktivitetscentret kan der købes kaffe og the m.m.,  
som indtages i kantinen fra kl. 9.30-10.00, hvorefter det 
ordinære medlemsmøde afholdes i Altanstuen fra kl. 10-12. 
 

Ture  ”ud af huset” udgår altid fra Gundorfslund,  
med mindre andet er aftalt.   Og HUSK TILMELDING. 

19/08: Centret har ferielukket, så turen går til Råt og Godt 

på Hjulmagervej 58, Vi kører fra Gundorfslund kl. 10. 
rundvisning og kaffe kr. 50,- 

02/09 :  Byvandring på Bejsebakken v/Hardy og Annie  

16/09 : Alm. Medlemsmøde. Flygtningelejren ved Bakkebo. 

30/09 : Besøg på lokalhistorisk Arkiv i Sønderholm. Afg. 9.45 

14/10 :  ”Åbent Hus-arrangement” på Gundorfslund kl. 10-12 

28/10 :  Alm. Medlemsmøde. 
11/11 :  Alm. Medlemsmøde. 

18/11 : OBS! Lige uge Besøg i Ansgars Kirken. Afg. 9.45 

09/12:   Juleafslutning med gløgg og æbleskiver.   
 

Herefter holdes der juleferie med opstart igen d.20 /1-2023. 
 
 
Har du lyst til at høre mere / være med, så mød op til vore 
møder fredag i ulige uger.   
 

Årskontingent kr. 75,00 pr. kalenderår. Betales i januar. 
konto:  9280 – 23 51 20 58 25. 
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Set og Sket i 2021: 
 
På en dejlig solskinsdag i juni, mens der stadig var Corona-
restriktioner, besøgte vi ”Villys Legeplads” i Aalborg Øst.   

 

 
(Se historien om Villys Legeplads på side 10.) 
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Set og Sket i 2022: 
 
Den 9. maj besøgte vi Infohuset i Østerådalen. Vejret var fint så vi 
nød kaffen udendørs i solen, hvorefter vi fik en guidet rundtur i 
området af Esben Buch. 
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Historien om  ”Villys legeplads” i Aalborg Øst. 

Legepladsen er en del af den 3762 kvadratmeter store grund 

for enden af Vedstedvej, tidligere ejet af nu afdøde Villy 

Christensen. Han er beskrevet som en ægte original, en varm, 

stolt og livsglad mand, og også en handlingens mand. I en 

kortere periode var han medlem af folketinget for SF. 

Gennem et langt liv har Villy Christensen prøvet lidt af hvert 

både i indland og udland. Blandt andet har han været 

skovarbejder i de nordsvenske skove, været med i 

opbygningen af amerikanske militærbaser på Grønland, har 

bygget køleskibe på skibsværftet og arbejdet i landbruget.  

Igennem 30 år har han samlet på landbrugsmaskiner og 

redskaber. De er nu samlet i den kunstfærdige bygning, der 

hedder ”Sommerfuglen”, beliggende lige ved siden af 

legepladsen, ”Villys museum”. Hans tanke med samlingen har 

været at vise børn og unge, hvad hans generation har skabt, og 

hvordan man bygger et samfund op. 

Selve legepladsen blev startet af Villy, men er nu renoveret 

som naturlegeplads af Aalborg Kommune og blev genindviet i 

2020. På den store naturskønne grund, der strækker sig op 

mod Gøttrupvej og Astrupstien, er der også små haver til 

områdets beboere, frugttræer, bistader m.m.  

Absolut et besøg værd for både børn og voksne.  
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Bodils historie – fortsat fra side 6 

 

Om aftenen spillede vi Æsel eller Rommy, eller Far tog 

mundharmonikaen frem. Mor spillede på mandolin.  

Så sang vi ”Danske sange”, som Far havde lært udenad, da han 

var på højskole. 

 

En dag, da jeg var på altanen, så jeg en sort mand i vinduet 

over for. Jeg spurgte Far, hvad han var for én ?  

Far svarede – jeg prøver stadig at efterleve det –  

”Alle mennesker har lige ret til at være på jorden uanset 

deres hudfarve – religion – politik”. Tolerance af første grad. 

Mor så mere praktisk på det, - at bruge alle råvarer – 

genbruge tøj, og at selv om det så sort ud, så var der altid en 

udvej.  

 

Kolonihaverne i Mariendal Haveby blev senere udstykket til 

byggegrunde (det nuværende Weysesvej).  

 

Min far turde ikke bygge der, da han havde dårligt hjerte.  

Så fik han fortrinsret til én af haverne i Agertoften.  

De blev også til byggegrunde. Så fik vi have i Ådalen.  

Den ligger der endnu.  

 

På modsatte side af banen var de nye kolonihavegrunde, så 

huset blev flyttet med kran til den ny have. 
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Vagn, Else og 

mor i haven – 

1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havehuset med 

redskabsskur og  

”das” 
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Ferieoplevelser:  

Jeg var 14 dage med min moster i Juelsminde hos min kusine. 

Min moster turde ikke sove alene i deres udhus. De havde hus 

lige ned til Vejle Fjord. 

Ca. 1960 blev gården Scheelsminde omdannet til hotel.  

I samme periode blev der indført ny skolereform med flytning 

at skolestart fra april til efter sommerferien.  

I de måneder, april – august uden skolegang blev jeg som 16-

17-årig stuepige på Scheelsminde.  

 

Amerikanske gæster fra hotellet besøgte os i haven, og vi 

holdt forbindelsen i mange år.  

Jeg tjente lommepenge ved at synge til begravelser, 15 kr. pr. 

gang. Pengene blev brugt til at købe ”de røde ordbøger”. Min 

far blev til et lærermøde med Bjarne Lyngsholm, min 

klasselærer ”fortalt”, at det var da trist med alle de dødsfald 

i familien. Min far var ét stort spørgsmålstegn. Det kendte 

han ikke noget til.  

Jeg havde en aftale med kirketjeneren i Ansgars Kirken om at 

synge til begravelser. Når jeg skulle afsted i skoletiden, bad 

jeg om at få fri til begravelse. Jeg sagde ikke noget om, at 

det ikke var familie. Jeg fik altid fri, også efter at jeg blev 

afsløret.  

Til et lærermøde med deltagelse af lærer Birch Jørgensen 

nægtede jeg at synge ”Se mit lille sukkerlam”. Derfor blev jeg 

efterfølgende chikaneret af hans hustru i håndgerning.  
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Jeg var også med i pigegruppen The Teenagers. Vi var 4 piger 

og 1 ung mand med guitar. Vi sang tidens slagere 4-stemmigt.  

Sang og musik har hele livet fulgt mig, særlig kirke - klassisk 

musik. Jeg har været kirkesanger, sopran, i Vester Hassing, 

Hou og Hals Kirker. Årets højdepunkt for mig har i de senere 

år været ”Fjordrock” med især Rockmaskinen. Jeg føler mig 

helt ung igen, når vi lytter til musikken. 

 

(Mølleparkvej / Hobrovej) 
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                                                                  (Hobrovej set mod syd)   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Hobrovej set mod nord) 
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Skipper Samrådet   –  
 

Dit lokale talerør. 
 
 
 
 
Skipper Samrådet, der repræsenterer et område med ca. 13.000 indbyggere, 
ser som sin vigtigste opgave at gøre kvarteret omkring Skipperen til et attraktivt 
bosætningsområde for både unge og ældre, ligesom det er samrådets ønske at 
samle hele områdets identitet omkring Skipperen. 
Du kan læse mere om Skipper Samrådet på www.skippersamraadet.dk 

 

 

http://www.skippersamraadet.dk/

