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Højvande 

Indhold 

1872 s.1 

1934 s.1 

1973 s.1 

1983 s.2 

2008 s.2 

2013 s.2 

2018 s.3 

2019 s.3 

 

Højvande er en tilbagevendende begivenhed overalt langs kysterne to gange dagligt. 

Men nogle gange når det højere op end sædvanligt, og der sker oversvømmelser.  

Det sker naturligvis også af og til i Hou, når sol og måne og vind rotter sig sammen. 

Nogle gange når vandet blot lige over kajkanten, andre gange flyder det op i de 

tilstødende gader og ind i folks huse, så folk må tage robåden hjem.  

En fuldstændig liste over oversvømmelser findes vist ikke, men her omtales nogle. 

Der berettes om den store stormflod i 1872, der næsten lagde Hou under vand. Folk 

måtte søge op på hustagene og i høje træer. Det var også ved den lejlighed, at 

hofjægermesterens gode skib ”Echo” var nær ved at gå under i det Sydfynske Øhav. 

(Læs mere herom under ”1867 Sejlskibet Echo”) 

I oktober 1934 gik bølgerne også højt, en østenstorm pressede vandet ind mod 

kysten, og store dele af byen blev oversvømmet. Oversvømmelsen forårsagede også, 

at fyret fik en svag hældning. Et skib med asfalt strandede på Svanegrunden og kom 

først fri flere dage senere. 

Den 21. november 1973 var den gal igen. Færgeterminalen var oversvømmet, og 

færgefarten var lammet. Nogle Houboere benyttede lejligheden til at gå på rottejagt, 

når rotterne kom frem fra de overfyldte kloakker.        

                            

      Biler ved færgeparkeringen. 1973                                           Victor Hoe i sin robåd. 1973 
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    Den gamle købmandsgård. 1973 

Højvandet i november 1983 – næsten 2 meter over dagligt vande - flyttede nogle 

både på land på Strandgade, og en lastvognslæs løg fra Samsø forulykkede på 

rampen fra Sam-Sine. 

  

            Beddingen. 1983                                                     Strandet båd på molen.1983 

     

 Strandet båd. 1983  Båd på hjørnet af Skovvej og Strandgade. 1983 

 

I 2008 oplevede man en vandstand på 1,78 m over normalen, mens den i 2013 

”kun” nåede op på 1,40 m. Dette højvande var efterdønninger efter orkanen ”Bodil”. 
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Igen i 2018 steg vandene. De lavereliggende huse blev reddet på målstregen 1 cm 

fra dørtrinnet, mens Brugsen fik vand i forhallen. Som noget nyt her i byen rykkede 

Beredskabsstyrelsen ud med sandsække til de truede bygninger nær havnen. 

I januar 2019 var der 2 oversvømmelser med en uges mellemrum, vandet nåede 

begge gange op på mere end 1 meter over dagligt vande. To stædige norøstenvinde 

drev vandet ind mod kysten. Vandet nåede op over kajkanten og hen til Caféen og 

Havnekiosken. Værst gik det dog ud over Kyststien, der stod under vand flere steder, 

og nogle steder var den delvist skyllet bort.  

 

Oversvømmelse på Nordstranden. 2019 

  

Hundene nød at lege i lagunerne. 2019            U-båd i havnen? 2019 
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Kilder: 

• Diverse avisudklip fra Aarhus Stiftstidende, Horsens Folkeblad og Odder Avis 

• Oplevhou, januar 2019 

 

Fotos: 

• Bente Schou 

• Kirsten Moric 

• Steen Markfoged 

• B. J. Hessellund 

 

Skrevet af Karen Rasmussen 2018 med tilføjelser 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


