1953 Strandvognen

Strandvognen 1994

Alle Houborgere, der har gået tur ved stranden, kender Strandvognen, Nyvej 7. Den
første ejer ligkistefabrikant Kristian Villadsen fra Bjerringbro fik bygget 2 vogne med
jernhjul og med gammeldags vognfjedre oprindelig beregnet til at blive trukket med
heste, så hans børnebørn, der voksede op i byerne, kunne se en del af det skønne
Danmark. Senere blev vognene trukket af en lastbil, fordi de blev for tunge for
hestene. Tanken var, at vognene skulle placeres forskellige steder i Jylland. Den
første vogn, som blev bygget i ca. 1948, blev placeret på Chr. Pedersens ejendom på
Munkehøj ved Hvalpsund. Den blev lejet ud, og skulle så finansiere vogn nr. 2 – den
private vogn, der blev færdig i påsken 1950. Denne vogn kom til at stå hos Chr. Bay
ved Skærbæk, Børup Sande, syd for Fredericia. Her boede familien sommeren 1950
og 1951. Vognen blev bygget med køkken, stue og køjerum med 4 køjer, og man gik
direkte ind i køkkenet. Der blev indkøbt køkkenudstyr, gardiner og inventar for kr.
400,-, og det svarer til ca. kr.7.595,- i dag. Noget af køkkenudstyret fra 1950 bruges
den dag i dag.

Stuen mod syd - 2016

Stuen mod nord -2016

I sommeren 1952 stod familien pludselig uden vogn til ferien, fordi lejeren i
Hvalpsund ikke ville flytte, og Villadsen havde indgået en ny lejeaftale, der så i stedet
måtte disponere over den private vogn i Skærbæk. Heldigvis betalte lejeren i
Hvalpsund ikke husleje, så nu kunne han sættes ud ved fogedens hjælp, og familien
kunne så i stedet bruge denne vogn. 1952 var sidste år vognen var i Hvalpsund, fordi
den var kommet til at stå i en sandgrav. Først blev vognen flyttet til Dyngby, men da
der var problemer med ejeren af grunden, endte den 19/5-1953 på Nygade 6, som
Nyvej hed dengang. Dette areal var dog byens markedsplads, hvor tivoli plejede at
stå, så naturligvis var byens indbyggere utilfredse med denne ordning. Det endte
med, at Villadsen købte grunden, hvor Strandvognen står i dag, og i sommeren 1954
blev vognen flyttet til sin endelige placering. Tømrer Carl Frandsen byggede en
veranda til vognen efter Kristian Villadsens tegninger, samt et lille træhus til brænde
og cykler. Der blev også sat brædder som skørt under vognen.

I 1954 blev der også bygget et ”lille hus”
nede i ”gryden” for toilet var jo ikke indlagt.
”Gryden” på grunden var en tidligere
losseplads og tjæreplads for fiskerne. Der
blev bestilt et læs jord til at pynte på
affaldsdyngerne, og så benyttede folk i byen
”Gryden” til solbadning, når vejret var til
det, og vinden var i øst.

Der blev ikke indlagt elektricitet med det samme, da det var for kostbart. I stedet
brugte man en generator. Vand blev dog lagt ind - ikke i huset men på grunden til en
pris af kr. 450,-. Det var mange penge, så Villadsen fik en afdragsordning med 90 kr.
om året. Vandhanen stod lige indenfor på grunden, og der sad alle børnene hver
aften om vandhanen og skrællede kartofler. Som man kan se af billederne, var der
ofte mange gæster, så der skulle skrælles rigtig mange kartofler.

Billede fra 1955

Billede fra 1968

Kartofler dyrkede familien selv, idet der blev sat kartofler i jorden ved vejen. Her var
Carl Frandsen og hans kone Tea en stor hjælp, da de fjernede de værste
brændenælder, gravede haven, holdt rodskud nede og hjalp i det hele taget Kristian
Villadsen meget med mange forefaldne opgaver.

I maj 1955 skete der igen noget, da der blev indlagt elektricitet fra Boulstrup Elværk.
Omkring 1960 solgte Kristian Villadsen vognen for et symbolsk beløb til 2 sønner –
nemlig Erik Stampe Villadsen og Karl Johan Stampe Villadsen.

Billede fra 2014

Kirsten Stampe Hjorth – 2014

Først i 1980 blev der indlagt vand i huset og lavet et WC i skuret, det var nu den rene
luksus. Dog blev der ikke lavet en bruser, og havvandet er stadig den eneste
mulighed for et bad.
Den 1/8-2003 overtog Ingrid Stampe Villadsen, Kirsten Stampe Hjorth, Andreas
Stampe Villadsen, Jens Stampe Villadsen Sigvard Stampe Villadsen og Lars Stampe
Villadsen Strandvognen. De er Karl Johans børn. Fra 1979 til 2012 blev Strandvognen
hovedsagligt brugt af Jens, der var en kendt og vellidt sommergæst i byen.

Vognen er nu malet i en flot rød jordfarve, men
bortset fra farven, er vognen inde som ude
bevaret i sin oprindelige udformning fra 1948.
Det samme gælder også undervognen med
jernhjul og vognfjedre. Billedet er fra 1996.

Familien værner om deres dejligt fristed i Hou, og de har ingen planer om at ændre
noget, og det forstår man godt, for Strandvognen har sin helt egen charme og
nostalgi.
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