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Bosettingen på Hjertøya og bruken av Moldeholmene fram til 1939

Molde at aflægge første Visit hos sin
trofaste Ven.
I likhet med de forrige plassbrukerne på
Hjertøya fikk også Ane og Kristian en
lang fartstid her. Som nevnt kom de hit i
1863, og de ble her til de døde. Ane
Knudsdatter bopel Gjertøen, g. m.
pladsbruger Christian Knudsen døde 11.
april 1905 og ble gravlagt på Røbekk.
Da var en ny tid kommet for Moldeholmene, som året før var blitt solgt til
Den Norske Stat for kr. 30.000.-. 1903
betalte Kristian sin siste festeavgift med
24 kroner, og fra samme år var Hjertøya
Statens eiendom.
Kristian flyttet tilbake til Sunnylven
etter at Ane var død. Han døde hos
slektninger på Voldset 3. mars 1909.
Skogvokterne på Hjertøya 1903–1939
Ole Rasmussen Sætre 1903–1922
Vi har sett at det var slektskap mellom
Ole Knutsen fra Vestad som kom til
Hjertøya i 1819 og Ane Knutsdatter
Kjøpstad som kom hit i 1863. Vi kan også
finne en liten forbindelse mellom Ane og
neste bruker, Ole Rasmussen Sætre. Bror
til Ane, Knut, giftet seg andre gang med
Ågot, søskenbarn til Ole Sætre.
Ole Rasmussen Sætre var f 7. mars
1945 av foreldre gårdmann Rasmus Olsen
Sætre og hustru Berit Sørensdatter f
Kirkesylte. Han var første gang gift med
Guraa Larsdatter Øvstedal. De fikk 9
barn sammen, i tillegg hadde Ole 2 døtre.
Se rammetekst.
I 1903 ble Ole enkemann. Samme året
ble han ansatt som skogvokter i Moldeholmenes Statsskog, og flyttet til
Hjertøya. Året etter giftet han seg med
Oline Elisabeth Eriksdatter Rekdal f 28.

Ole Rasmussen (1845-1924) og Oline Elisabeth
Eriksdatter Sætre (1864-1942). Ole, til daglig kalt
Ola Sætre kom til Hjertøya i 1903, som skogvokter
for Moldeholmenes Statsskog. Året etter giftet han
seg med Oline f. Rekdal, og de ble boende her fram
til 1921.
Foto utlånt av Jan Sætre

august 1864. Hun hadde tidligere vært
gift på Haukebø og hadde 2 barn. Ole og
Oline fikk 3 barn sammen:
Gudrun Elvine f 7. januar 1905
Ole Jakob f 15. juli 1907
Olaf f 24. april 1910
Ole skal ikke ha vært så høy av vekst.
Derimot var han litt av en kraftkar, og det
hendte at folk kom for å prøve krefter mot
han. Sønnesønnen, Jan Sætre, forteller at
en gang kastet Ole en kar over taket på
Schwitters-hytta.
Våningshuset som i dag står på
Hjertøya skal ha kommet dit i Oles tid. Se
eget avsnitt.
Ane og Kristian ble boende på
Hjertøya, og de opprettholdt kontakten
med keiser Wilhelm II. Oline og Ole
«arvet» dette bekjentskapet. Rundt 1908
fikk Ole et maleri i gave av keiser
Wilhelm; dette er fortsatt i familiens eie.
Oline og Ole fortsatte også tradisjonen

