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Isvintre 

Indhold 

1869-70 s.1 

1881 s.1 

1921-22 s.2 

1927 s.2 

1929 s.3 

1941-42 s.3 

1963 s.4 

1979 s.5 

1986 s.6 

1996 s.8 

 

Isvintre har været et tilbagevendende problem for folk nær havet. I vinteren 1869-

70 var isskruninger således nær ved at ødelægge pakhuset ved stranden.  

 

Det gamle pakhus, der lå på yderst på pynten, udsat for vind og vejr. 

 

Senere, da havnen var bygget, og fiskeriet var blomstret op, kunne en langvarig 

isvinter blive katastrofal for fiskerne. De kunne ikke komme på havet og således ikke 

tjene til dagen og vejen. Lagrene af kartofler fra køkkenhaverne og saltede fisk fra 

havet svandt ind, og så meldte sulten sig. 

Vinteren i 1881 er beskrevet i ”Statistisk Fiskerikontrol for Hou”: 

”3. Januar 1881 ingen Fiskeri. 7. let Frost. 9. tiltagende Kulde og 

begyndende Is. Havet belagt med Is saa langt Øjet naae. 20., 21., 22., 

23., 24., 25., 26. haard Vinter med stærke østlige Vinde. 
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1. februar kl. 12.00 blev den første Steen ført paa Plads over Isen til Hou 

Havn. Fra 1. Februar til 1. Marts fortsat haard Vinter. 27. februar laae der 

1670 Steen paa Pladsen, alle tilført fra Søby Rev med Heste og Slæde over 

Isen. 17. Marts noget mildere. 22. Marts Isen begynder at brække op. Og 

ved Middagstid gik Isen fredeligt fra Hou. 27. Marts slog Fiskerne Pæle til 

Aarets første Bundgarn.” 

Op gennem 1900-tallet har der ifølge DMI været isvinter ca. 25 gange af forskellig 

sværhedsgrad. Nogle år har kun sejlads i de indre farvande været alvorligt generet, 

andre gange har det også ramt sejladsen i Kattegat og Bælthavet. Ifølge en opgørelse 

fra Rosenørn og Lindhardt: Dansk vejr i 100 år har der været isvintre i 1881, 1922, 

1927, 1929, 1941, 1942, 1947, 1956, 1963, 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 1996, 

2010 og 2011. 

 

Fra isvinteren 1922 

Ikke alle de nævnte isvintre har været til lige stor gene omkring Hou, men enkelte år 

har det end ikke været muligt for isbryderne at holde alle sejlrender farbare, og 

beboerne på Samsø og Tunø har i perioder været helt afskåret fra omverdenen. Kun 

hvis isen blev så tyk, at det var sikkert at færdes på den, kunne der bringes 

forsyninger med kaner og i nyere tid med biler. Kaj Henning Jensen fortæller, at 

bager B. H. Jensen i Hou flere gange tog turen over isen i sin røde bagerbil, når isen 

var tyk nok. Så kunne tunboerne få friskbagt brød og kager.  

Isvinteren 1921-22 var en af de længstvarende. For øboerne var det livsnødvendigt 

at få friske forsyninger fra fastlandet. Den eneste måde de kunne komme i 

forbindelse med omverdenen var at begive sig ud på de ikke ufarlige kaneture over 

isen. Med sig havde de grise og smør, og det udviklede sig til en livlig byttehandel. 

Der var isvinter igen i 1927. Helt galt gik det, da både Tunø og Samsø gik tør for øl. 

Bryggeriet Ceres sendte derfor godsvogne med øl til Hou, hvor det med stor omhu 

blev læsset på kanerne og fragtet over til de tørstende øboere. 
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Kane-karavane over isen. 1927 

To år senere, i 1929, var den gal igen. Her var Mejeribestyrer Markvardtsens kone fra 

Tunø var rejst til Aarhus for at hente et spædbarn, de havde adopteret. Mens hun var 

der, lukkede isen til og gjorde sejlads til Tunø umulig. Markvardtsen blev utålmodig 

efter at få familien samlet, så han tog turen over isen til Hou, hvor kone og barn 

ventede. 

 

Slædekørsel Hou-Samsø. 1929  

Houboerne samlede alle de varmedunke, de kunne afse, og fyldte dem med kogende 

vand, og pakkede dem ned om kone og barn i Markvardtsens kane. Da der var 

optræk til snestorm, trak de en presenning over kanen, så familien kunne sidde i læ 

under overfarten. Stormen tog til og forsinkede turen, så det blev mørkt. Tunboerne 

blev urolige og gik ud på isen med tændte lamper og ledte familien hjem i god 

behold.  

Vintrene i begyndelsen af 1940’erne var kolde og strenge på mange måder. Der blev i 

1941 og 1942 målt temperaturer under -30 i Hou. 
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Under en af de hårde isvintre har fiskeren på billedet hugget hul i den metertykke is for at sætte garn i 

et forsøg på at skaffe føde til sig og sin familie. 

I vinteren 1963 strakte sig fra den 3. januar til den 3. april. På billedet ser man en 

fiskerbåd på vej gennem isen i havnebassinet. Der skulle fiskes, så længe det var 

muligt.  

 

Hou Havn. 1963 
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Tunøfærgen blev kold om næsen, men klarede nogenlunde skærene. 1979 

 

Igen i 1979 lagde Kong Vinter sin klamme hånd på landet, og isen hobede sig op på 

stranden efter en østenstorm. 
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Isskruninger på Hou Nordstrand. 1979 

  

Sam-Sine kæmper sig ind i havnen. 1986  

I 1986 voldte isen endnu en gang problemer for færgetrafikken. Længe kæmpede 

Sam-Sine sig gennem ismasserne, men til sidst måtte hun give fortabt. Men med 
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moderne hjælpemidler er øboerne dog blevet mindre afhængige af trafikken gennem 

og over isen. Når færgen ikke kan mere, sender man bare bud efter en helikopter. 

 

Helikopter Service. 1986  

 

 
Hou Lystbådehavn. 1996 
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1996 er den hidtil seneste vinter, hvor isen har voldt alvorlige problemer.  

De seneste mange år har der kun kortvarigt været tynd is i havnebassinerne. Om de 

milde vintre skyldes varige klimaforandringer eller er tilfældige udsving, må fremtiden 

vise. 
 

 

Fiskekutter skruet ned af isen. 1996  

 

Svaner i isen ud for Strandgade. 1997 
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Selvom havisen oftest volder problemer, er der dog også positive sider ved den. Den 

giver børn og barnlige sjæle mulighed for at udfolde sig på store skøjtebaner, ganske 

gratis. Nå ja, det har nok kostet en del bekymringer hos børnenes mødre. En anden 

gevinst ved isen er de mange smukke motiver, den skænker den opmærksomme 

fotograf. 

 

Skøjteløbere. 1922 
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