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Artiklen bygger på samtale med Bodil Harder og er en fortsættelse af
Arvesølvserien om virksomheder og forretninger, der skød op i Munkebo i kølvandet
på Lindøværftet.
Aage Lang Nielsen blev født på en gård i Astrup sogn ved Thisted og begyndte at
arbejde inden for landbrugserhvervet. Hans interesse lå dog mere for håndværk
end for landbrug. Han havde så åbenlyst medfødte evner for at fremstille og
reparere ting, så samtidigt med at han arbejdede i landbruget, tog han en
uddannelse som smed.
Sammen med sin kone Edith købte Aage Lang en gård. Han var dengang det, man
i dag forstår ved en fritidslandmand. Fru Edith Lang Nielsen og en medhjælper
tog den daglige tørn på gården, og når Aage kom hjem fra sit arbejde som
smedesvend, arbejdede han også på gården. På et tidspunkt besluttede familien
at skille sig af med den og bygge hus på en naturskøn grund ved Mariager Fjord,
men i sidste ende nægtede myndighederne at give byggetilladelse, og familien
flyttede midlertidigt ind i et tofamiliehus.
Da Aage hørte om Lindøværftet, brød familien op og
flyttede den 1. oktober 1959
til Munkebo, hvor de lejede
et af Lindø-husene. Hans
datter Bodil kan huske, at
gulvene var så nylakerede,
at man først kunne tage
huset i brug, efter at gulvet
var tørt. Familien var husets første beboere.
Bodil husker også, at hendes far anlagde en flot og
veltrimmet have, og at de alt
i alt trivedes i de nye omgivelser. Men da jyderne kom
Aage i gang med husbyggeri
på besøg i anledning af
en konfirmation, var de ikke så benovede over byggeriet i den "nye by".
I 1960 købte Aage en byggegrund i Mølkæret og byggede et rødt hus, og i 1961
flyttede familien igen i eget hus. Aage Lang arbejdede på Lindøværftet, mens han
byggede sit hus, men svage lunger og svejserøg gik ikke i spand. Konstellationen
gav meget sygefravær, og i 1964 kvittede Aage sit arbejde på Lindø. Han havde
bestemt sig for at blive sin egen arbejdsgiver og at bygge huse.

Hjemme i Mølkæret blev kælderen indrettet til frisørsalon, så datteren Bodil
kunne blive udlært, da hendes frisørmester havde lukket sin salon. Så da Bodil
var udlært, overtog hun selv salonen.
Behovet for boliger i den støt voksende by fortsatte, og de næste mange år byggede
han villaer. Han lavede alt arbejdet selv, kun til køkkener fik han hjælp. De blev
fremstillet specielt hos Holger Duelund i Nørregade 11-13. Disse ejendomme i
Munkebo er Aages værk:
Mølkæret 116, Udsigten 2 og 4, Risingvej 14 og 16, Ølunden 14, Stenvænget 2 og
4, Dyssevænget 11, Fyrrehøjen 7, 9 og 21, Næsset 45
Husene kan nemt dpeges
den dag i dag, da de alle
har et fælles præg: De er
af gule mursten - på nær
2 som har røde sten. De
har sort skifertag. De er
efter datidens normer
rummelige, 3 værelser, 2
badeværelser, stor stue
ofte med muret pejs,
køkken, bryggers, muret
garage, og i mange tilfælde en vinkel på huset. De
bærer præg af at arbejdet
er udført med præcision
og omhu og at der er anvendt gedigne materialer.
Ejendommen Udsigten 4, et af Aage Lang Nielsens 13 huse i Munkebo Det tog ca. et år at bygge

et hus, og Aages kone
Edith deltog på forskellige
stadier af byggeriet. Hun smurte tjære på tagkonstruktionen, inden hendes
mand lagde skiferpladerne. Hun hjalp også til ved tapetsering og maling af den
indvendige del af huset. Inden et hus var færdigbygget, var det næsten altid
solgt.
I 1968 flyttede familien til et nybygget hus med overdækket udendørs
swimmingpool i Stenvænget 4. I 1980'erne indstillede Aage Lang Nielsen sin
virksomhed og hjalp i stedet sin svigersøn Erik Harder, Entreprenørgården, i det
omfang kræfterne tillod. Han døde i 2005.

