101 år ved Tranum Strand
Kommenterede fotos fra Klaus Darlings fortælling ved generalforsamlingen 21. juli 2018
Indledning:
Den ældste del af sommerhusområdet Tranum Strand har et særpræg, som kendetegner mange andre
sommerhusområder af ældre dato. Husene ser jo nærmest ud, som om der er faldet tilfældigt ned fra
himmelen.
Og hvorfor er det så sådan?
Jo, tidligere var der faktisk kun 2 grundejere af betydning: Strandens dronning, Helene og min bedstefar, og
de var begge to ikke interesserede i at sælge, men ville hellere leje grunde ud.
Min bedstefar købte 12 tønder land i 1917. I 1919 satte han det første sommerhus, "Hytten", der nu hedder
Redningsvejen 12, Hytten lignede en togvogn og var det måske også oprindeligt. Hytten stod helt til for ca.
30 år siden, da Svend Åge Andersen og Edith opførte det nuværende hus.

I tidens løb har farfar udlejet småparceller, som folk så selv kunne sætte et hus på. Det blev til "feddet"
for Brovst. Et blev lejet ud til korn- og foderstofforhandler Kristoffersen, et til automobilforhandler
Rasmussen, et til barber Larsen o.s.v. Husene lå tilfældigt, f. eks. fik Kristoffersen lov til at flytte sit hus op på
bakken for at få bedre udsigt.
I 1927 byggede min bedstefar det hus, som vi har i dag, Sletten 3. Det blev kaldt "Lien", efterfølgende er
Vesterlien, Sandelien, Mindelien, Bo-lien, Mini-lien og Endelien kommet til, så familien er rigt repræsenteret
i Tranum Strand …
(Indledningen er fra Klaus’ 25 års jubilæumstale i 2011. Hele talen kan læses på hjemmesiden)

Hytten ca. 1925. Et meget tidligt billede af det første sommerhus ved Tranum Strand. Man kan se, at der er kommet
andre huse til. I baggrunden ses "Dakota" og "Paraplyen", som var en lille restaurant på det tidspunkt.

Et strandbillede fra ca. 1928. Farfar i forgrunden,
min faster, ca. 10 år i midten. De øvrige kender jeg ikke.

Sommerhuset ”Lien” blev opført i 1927 (Sletten 3).
Her ca, 1930. Et familiebillede ved sommerhuset.
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Lien: "Skorstenen” er lavet af og fyldt med sten, så den ikke blæste væk

Lien: Et familiebillede ved sommerhuset
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Hytten ca. 1929 (Redningsvejen 12).
Farfars og Tranum Strands første sommerhus

Jeg mener, at dette hus lå der, hvor Redningsvejen 22 nu
ligger, og at det tilhørte kørelærer Broe.

Lien ca 1933 med 3 strandløver, min far t.v. Gavlen stod intakt inde i en skillevæg,
da vi byggede om for mindre end tyve år siden.

Mine forældre "bager" på taget.
Plankeværket i forgrunden afskærmer indgangen til
vores "luksusdas"

"Mormors Hus" ca. 1943 (Redningsvejen 5) tilhørte
cementstøber Marius Olesen i Brovst. På billedet t.h.
mine forældre, foran dem min faster. De øvrige personer
kender jeg ikke. Huset lige bagved hed "Havbrus". Man
kan se, at det er bygget som en bølge. Bagved t.h. ses et
hvidt cementhus. Det er der stadig, men er bare
camoufleret med træ. Tilhører Jungersen fra Skovsgaard
(Sletten 8)

Søborgs Kiosk ca. 1955. Der var flere købmænd i Tranum. En af dem, købmand Søborg,
havde denne filial, som hans kone passede. Bemærk igen hvor fladt der er hele vejen ned til stranden.

Soldater ca. 1956. Der er gennem tiden blevet udkæmpet mange krige og leget meget i klitterne. Mine børnebørn er nu
5. generation. Bagved ses Karen Møllers hus (tilhører nu datteren Iben Jungersen), Redningsvejen 10A og Restaurant
Ternen, Redningsvejen 10. De tapre krigere er 3 hold brødre. Fra venstre Hans Rasmussen, Redningsvejen 15, min
lillebror Leo, Redningsvejen 13, Ole og Claus fra Odder (Karen Møllers nevøer), Preben Rasmussen (storebror til Hans) og
høvdingen med det lange syd er undertegnede.

Typisk sommerhus i 50'erne. Jeg mener, at dette tilhørte trikotagehandler
Thorvald Juul fra Brovst, og at det lå på den tomt, der stadig ses mellem
Redningsvejen 22 og 24.

Lien ca. 1958: Et familiebillede efter at der er bygget en soveværelsesfløj til huset.
Vi har besøg af min moster og vores 2 kusiner

Far og Sputnik ca. 1959. Min lillebror Henrik blev kaldt Sputnik, da han og Sputik 3 er jævnaldrende.
Billedet er blot medtaget for at illustrere hvor fladt, der var dengang. Man kunne se vandet fra husene

Hotel, restaurant Ternen ca 1960, tror jeg. Bemærk igen hvor fladt der er. Gravemaskinen foran Ternen tyder på, at
billedet er fra den periode, hvor Carl Nielsen boede der (Ikke komponisten, men en ansat ved den entreprenør, der
forestod ralgravningen).

Badehotellet:
Tranum Strand badehotel er som Ternen bygget i 30-erne og fungerede som badehotel en del år. Jeg
husker det som en pendant til Svinkløv badehotel, men kan godt se nu, at det mangler en del i
charmen. Lokalisationen og afstand til vandet samt garageanlægget foran hotellet passede ellers
meget godt. De sidste år fungerede det som et plejehjem inden det blev revet ned i 60-erne.

Fiskerbåd:
Jens fisker, som boede i et af de 4 huse langs Strandvejen lig før Strandgården havde 2 både
liggende og drev en del strandfiskeri, om de havde anden indtægt ved siden af, ved jeg ikke. Hans
søn Bjarne bor stadig i Tranum.

Sandskulpturer. Faktisk kom Tranum Strand først med som sandskulpturpark, som så blev flyttet.

Klitterne og vejene:

Nogle gamle luftfotos. Men man får det bedste indtryk, hvis man går ind på Krak.dk, taster sin
adresse og derefter ude til højre trykker ”luftfoto 1954”.
Der kan man se, at alle de nye huse ikke er der. Der er ingen Strandgårdsvej og ingen ”Strandfogdens
Vej” (det er sådan, den skal staves). Man kørte forbi kiosken og så til venstre ad Ralvejen, vejen slog
et slag uden om ”Klithuset”, Redningsvejen 23A. For alle husene i den ældste del af stranden var
adgangsvejen ved Ternen, der kørte ingen biler på Sletten. Læg mærke til, at der var mini-golf bane i
Ternens ”gård”. Husene Redningsvejen 17 - 23 havde adgang direkte fra havsiden og husene 19 og
21 havde garage, hvor man kørte ind fra havsiden, der, hvor der nu ligge 4-5 meter høje klitter.
Adgangsvejen til disse huse blev senere ændret, så man kørte ind ved siden af Redningsvejen 5. En
tidligere ejer af Redningsvejen 17 lukkede imidlertid vejen med et læs muldjord og lavede en selv en
bro over Hoffmann's vandløb. Derfor den omvej, der er i dag.
Efter ralgravningens ophør sandede Ralvejen langsomt til. Først lukkede den ved Klithuset, og man
kørte ind ved ”Sol”, Redningsvejen 29. Senere sandede den helt til, og vi begyndte at køre bagom
som nu.

Hoffmanns vandløb – udløbet på stranden er markeret med blå cirkel ovenfor.

Peter 7 år, 1982 ved Hoffmanns vandløbs udløb på stranden.
Der er altså 36 år mellem de to billeder, og man ser tydeligt,
at ikke kun klitterne, men også stranden er vokset betydeligt i højden.
Bemærk Ralvejen lige over Peters hoved, hvor man tydeligt ser kørebanen.
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