
STORMFLODSFORTÆLLINGER

Af  Naomi Hainau Pinholt

Mange fik slet ikke deres biler væk, fordi de var på arbejde. Vandet kom 
så hurtigt. Man kunne se, hvordan det helt fysisk løb op over diget. Det 
er første gang vi har set det. Vores nabo hun gik og rumsterede derinde 
da vi opdagede, der kom vand ind i hendes have, men da var det for sent. 
Vi stod lidt længere ude med gummistøvler på. Vi fatter det heller ikke…
(Tove, Vænget)1

Torsdag den 5. december 2013 blev Danmark ramt af en usædvanlig hård 
storm. Uvejret ramte Jyllands vestkyst omkring middag, og herfra bredte 
det sig hastigt til hele landet. I dagene op til uvejret havde medarbejderne 
ved Danmarks Meteorologiske Institut navngivet stormen Bodil, en ny 
praksis, der skulle tjene til at identificere forskellige vejrsystemer fra hin-
anden. Bodil efterfulgte således Allan, den første navngivne storm, som 
ramte landet en måned tidligere. 

I modsætning til Allan, der varede et par timer, blev Bodil et langvarigt 
og voldsomt bekendtskab, ikke mindst for beboerne langs Roskilde Fjord. 
For dem, der oplevede stormfloden på egen krop, blev det en livsomvæl-
tende begivenhed med alvorlige personlige og økonomiske konsekvenser 
til følge. Enkelte oplevede imidlertid også, at stormfloden affødte en ny 
fællesskabsfølelse i lokalmiljøet. Aviser og medier har dækket stormens 
hændelsesforløb; jeg vil i stedet koncentrere mig om, hvilken indvirkning 
stormen havde på liv og dagligdag for de mennesker, der blev ramt. 

HVORFOR SKAL STORMFLODEN PÅ MUSEUM? 

Som kulturhistorisk museum dokumenterer Roskilde Museum alle begi-
venheder i sit indsamlingsområde, som kan have interesse for eftertiden. 
Det gælder også begivenheder, som foregår lige nu. I dagene efter storm-

” Foto modsatte side:
Stormen Bodil slog alle rekorder hvad 
vandstand angik. Den 6. december 
kl. 23.30  blev der målt 2,06 meter i 
Roskilde Havn, den hidtil højst målte 
vandstand i Roskilde Fjord. På Risø 
Campus var skaderne begrænsede, men 
stormen satte alligevel sine spor som her 
ved molen, der blev overskyllet. 
Privat foto.
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floden stod det klart, at der var tale om en historisk begivenhed, som ville 
blive husket i generationer. Museet besluttede derfor, at stormfloden skulle 
dokumenteres. En indsamlingskampagne blev sat i værk, godt hjulpet på 
vej af pressen, hvor museet efterlyste fotografier og beretninger med re-
lation til stormfloden. Responsen var overvældende! Museet fik tilsendt 
mere end 500 fotografier, taget fra området omkring Roskilde Fjord. Vi 
modtog også nedskrevne erindringer og henvendelser fra borgere, der ger-
ne ville fortælle om deres oplevelser. Museet fulgte op på en del af disse 
henvendelser ved at gennemføre interview, og derfor har det været muligt 
at fastholde erindringen om stormfloden i både ord og billeder.2 Museet er 
meget taknemmelig for de mange bidrag, som har gjort det muligt for os 
at fastholde begivenheden for eftertiden. 

EN STORMFLOD BLIVER TIL

Dagen før var der den voldsomme storm. Når det blæser så meget, så går 
vi altid ned og kigger på vandet. Vi har selv en sejlbåd, der ligger dernede. 
Det (vandet) var det godt nok steget, og så småt begyndt at kravle op på 
jorden. Det stormede stadig meget og vinden begyndte at gå i nord. Så så vi 
vores bonde, han begyndte at lægge jord på volden, eller diget, med en gra-
vemaskine. Vi kunne godt se, at det ikke varede ret længe før det (vandet) 
begyndte at løbe over”. (Tove, Vænget) 

Skal man forstå Bodils destruktive omfang, er det nødvendigt at få et par 
geografiske og meteorologiske fakta på plads. Forenklet sagt skal der to 
forhold til at skabe en stormflod i Roskilde Fjord: 

- En langvarig og kraftig vind fra nord og nordvest
- Forskel i vandstanden mellem Kattegat og Isefjord 

Til at begynde med ramte Bodil med vind fra vest og sydvest, hvilket al-
mindeligvis ikke har nogen indflydelse på vandstanden i nordvendte fjor-
de som Roskilde Fjord og Isefjord. Det særlige ved Bodil var imidlertid, at 
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vinden gik om i nordvest og nord, og at stormlavtrykket blev hængende 
over Danmark i over et døgn. Den kraftige og langvarige vind pressede 
vand fra Nordsøen rundt om Skagen og ind i Kattegat, hvor det hobede 
sig op ved de nordvendte kyster, herunder Isefjordens munding. 
Når vand fra Kattegat presses ind i Isefjord, opstår der en forskel i vand-
standen i og uden for fjorden; man taler om et hældende vandspejl. Natu-
ren vil forsøge at udligne denne forskel ved at føre vand fra områder med 
høj vandstand til områder med lav vandstand. I Bodils tilfælde havde den 
langvarige blæst stuvet vand sammen i Kattegat, og dette begyndte nu at 
løbe ind i den lavvandede Isefjord. Efterhånden som vandstanden steg i 
fjorden, kunne det ikke løbe tilbage i Kattegat. I stedet søgte vandet ind i 
Roskilde Fjord som en flodbølge. 

HISTORISKE STORMFLODER I ROSKILDE FJORD 

Stormfloden blev hurtigt udråbt til at være en såkaldt ’1000 års hændel-
se’. Museet ønskede derfor at undersøge, hvor hyppigt der havde været 
stormflod i Roskilde Fjord. Vi foretog en optælling af hændelser, der med 
overvejende sandsynlighed kunne klassificeres som stormfloder og fandt 
ud af, at der i perioden fra 1806 til 2013 havde været i alt 16 sådanne hæn-
delser. Imidlertid begyndte man først at optage officielle vandstandsmå-
linger i Roskilde Fjord i 1992,3 derfor var vi nødt til at ty til andre kilder 
såsom aviser, personlige beretninger og oplysninger i kommunearkiverne.4 

Jeg skal undlade at diskutere den statistiske sandsynlighed for stormflo-
der af Bodils kaliber, men blot konstatere, at stormfloder i Roskilde Fjord 
forekommer jævnligt. Går vi tilbage til 1808, er det muligt at finde be-
skrivelser af en stormflod, der muligvis tangerede den, Bodil efterlod sig. 
Beretningen stammer fra færgemanden på Jægerspris Færgegård og er en 
indberetning til amtmanden i Frederiksborg Amt. Stormfloden fandt sted 
den 8. januar 1808: 

De Uheld og den Skade, som Uvejr nu i flere Aar har hjemsøgt dette Færge-
sted med, vedbliver endnu i denne Vinter. I forrige Maaned den 8. Januar, 
begyndte et Uvejr med nordvestlig Storm og norden Vande, som varede i 

STORFLODSFORTÆLLINGER

”

98 99



4 Dage og nedskyllede en del Stengærder paa den vestre Færgebro. Vandet 
steg saa højt, at en del af mit Vænge var overskyllet, og det Stengærde ved 
mit nordre Vænge, som jeg i fjor med betydelige Omkostninger tvende 
gange maatte lade opsætte, blev ganske ødelagt.5

Jægerspris Færgegård havde til huse, hvor det nuværende Frederikssund 
Museum ligger, og færgemandens beskrivelse af det oversvømmede om-
råde (det nordre vænge) svarer omtrent til den del af museets område, 
som blev oversvømmet under stormfloden i 2013. Såfremt Færgegårdens 
bygninger også var blevet oversvømmet havde færgemanden helt sikkert 
skrevet om det til amtmanden, men det gjorde han ikke. Vi må gå ud 
fra, at bygningerne gik fri af stormfloden, ganske som det skete under 
stormfloden i 2013. To år forinden, i 1806, blev Færgegårdens bygninger 
faktisk oversvømmet under en stormflod, så der må vandstanden have væ-
ret højere.6 Det er imidlertid meget svært at sige noget om den nøjagtige 
vandstandshøjde ud fra kilder som de ovenfor nævnte. Desuden kan vand-
standen i Roskilde Fjord variere meget på grund af sammenstuvninger af 
vand ved øer, holme og broer.
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JULESTORMEN 1921 

Et andet eksempel på en meget voldsom stormflod, der endnu huskes i 
området, er julestormen den 19. december 1921. Stormfloden var den 
sidste af tre, som hærgede Nordsjælland det efterår. At der var gået to 
stormfloder forud kort tid forinden betød, at denne stormflod fik de bed-
ste betingelser for at sprede ødelæggelse. 

Den første storm fejede ind over Nordsjælland den 23. oktober og ef-
terlod store oversvømmelser i både Frederikssund og Frederiksværk. Godt 
og vel en uge efter, nemlig den 1. november, fulgte den næste stormflod. 
I Frederikssund åd vandet sig ind på digerne omkring det inddæmmede 
område syd for byen, Bløden, og efterlod dem stærkt svækkede. Måske 
regnede byens befolkning med, at to storme samme efterår ikke kunne 
blive efterfulgt af en tredje? I hvert fald nåede man ikke at reparere digerne 
omkring Bløden. Fredag den 17. december blæste det atter op, og store 
vandmasser væltede ind i Roskilde Fjord. Dagen derpå så det ud, som om 
stormen ville løje af, men så tog vinden atter fat. Om formiddagen søndag 
den 19. december blev nye vandmasser presset ind i fjorden, og digerne 
omkring Bløden begyndte at give sig. Klokken halv ti brød vandmasserne 
igennem, og på mindre end 20 minutter var området oversvømmet. 
Husejer Aage Jensen, der boede i Bløden, var en af de frivillige, der deltog 
i redningsarbejdet. Hele dagen roede han rundt og hjalp folk ud af deres 
huse og over til det tørre område på Kalvøen. 25 år efter beskrev han et af 
de syn, der mødte ham den dag: 

Baadebygger Christian Larsens Kone og Fiskehandler Jens Mathiesens 
Kone var krøbet op på Spisestuebordet. Der sad de og saa, at Vandet steg 
højere og højere op ad Bordbenene, men vi fik dem da reddet ud gennem 
Vinduet, uden at de kom noget til. Vandet var da naaet til en halv Alen un-
der dem. Jeg langede dem en ad Gangen ud til Baaden, der laa lige udenfor 
i Vindueshøjde.7
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Fig. 1
Under julestormen i 1921 blev Bløden 
ved Frederikssund, et inddæmmet 
område på over 80 tønder land, over-
svømmet på mindre end 20 minutter. 
Foto: Roskilde Museum.
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Stormfloden slog til ved højlys dag, og det var muligt for redningsfolkene 
at ro mellem de oversvømmede huse og redde folk i land. På trods af, at 
stormfloden var hård ved huse og ejendom, var der ingen, der omkom. 

DET KOM RIGTIGT HURTIGT, VANDET!

Som ved julestormen 92 år tidligere ramte flodbølgen den 6. december 
2013 også meget pludseligt. Alle de informanter, Roskilde Museum har 
interviewet, beskrev, at vandet ”kom hurtigt” og løb over diger, ind over 
marker, ned ad gader og ud mellem huse. Ingrid fra Gevninge beskrev 
hændelserne den 6. december således:

Det stormede enormt og hele Roskilde Fjord kom nærmest ind i Gevninge 
Å. Det gik ret stærkt med bølger på. Vandet gik meget over sine bredder, 
helt op til Lindeborgvej […]. Jeg tænkte, at hov, nu begynder der vist at 
komme ret meget vand - man holdt øje med nyhederne. Jeg ville have gået 
en tur, men turde ikke rigtigt 
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Om torsdagen havde DMI udsendt et varsel om forhøjet vandstand i 
blandt andet Roskilde Fjord, og befolkningen var forberedt på, at noget 
kunne ske. Alligevel kom flodbølgen bag på mange, der blev overrasket 
over vandets voldsomme styrke. Jytte fra Frederikssund var fredag aften på 
vej hjem fra en fødselsdag. Sammen med sit barnebarn gik hun gennem 
Frederikssunds gader, da de pludselig så, hvordan vandet pressede sig vej 
mellem husene, som floder:

Der inde bag Aldi, der ligger en række huse, der hedder Lærkevej. Der kun-
ne vi se, hvordan vandet var begyndt at presse sig ud ligesom i nogle floder 
[…]. Så nåede vi lidt hen ad i rundkørslen, hvor der ligger en stenhugger. 
Der stod vandet ligesom presset ud mellem husene, ligesom floder der kom 
ud. Det kom som noget, der var vældigt pres på. 

Bedstemor og barnebarn opgav at komme hjem og vendte om. Natten 
blev tilbragt hos familien et andet sted i byen. 

De informanter, Roskilde Museum har talt med, valgte alle at forlade 
deres hjem, inden de blev fanget i vandmasserne. Selvom årelang erfaring 
med fjorden måske sagde en, at der ikke ville ske noget, følte nogle sig 
alligevel tilskyndet til at forlade hjemmet. Især da beredskabet meldte ud, 
at man ikke kunne forvente hjælp. Et ægtepar fra Vænget ved Jægerspris 
beskrev det således: 

Så endte det med at beredskabsstyrelsen kom og forlangte, at vi skulle flytte. 
Vejen kunne blive oversvømmet. Så kom de og sagde, at vi skulle forlade 
området fordi vi ikke kunne regne med hjælp, hvis der skulle ske noget. 
Da havde vi snakket med min datter om at komme over til hende for så 
var det måske lige den aften, at der kom en blodprop. Altså, i stedet for at 
spille helte.

Ægteparret besluttede sig for at forlade deres hus og overnatte hos deres 
datter. Haven fik vand, men huset blev ikke oversvømmet, idet det ligger 

STORFLODSFORTÆLLINGER

”

”

Fig. 2
I Frederikssund Museums særudstilling, 
”Stormflodsfortællinger”, har børn 
mulighed for at tegne deres stormflods-
historie. Børnene er især optaget af at 
tegne vandet og fortælle om, hvad der 
skete under stormfloden. På denne 
tegning fortæller et barn, at hendes mor 
ikke kunne komme hjem fra arbejde, 
fordi Kronprins Frederiks Bro var 
oversvømmet. 
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en smule hævet i forhold til haven. Flere af naboerne fik imidlertid vand 
ind i deres boliger. 

TILVÆRELSEN VENDT PÅ HOVEDET

Dagen derpå kom det nervepirrende øjeblik, hvor folk vendte tilbage til 
deres hjem og stod ansigt til ansigt med de skader, stormfloden havde ef-
terladt. Jytte fra Frederikssund, der dagen før havde været nødt til at vende 
om og overnatte hos familien, fik et chok, da hun åbnede døren til sit hus: 

Jeg var godt nok i chok da jeg kom herned den syvende. Jeg havde så mange 
tæpper, og de var jo alle helt gennemvædet med vand, sådan rigtigt suget, 
og så står man der og tænker: Hvad skal jeg? Så får jeg taget mig sammen 
til… Jeg har sådan en gammel drømmeseng, som jeg slår ud for det var 
det eneste jeg kunne stille noget på, og så tog jeg i første omgang mine 
værditing. Mine forsikringspapirer og mine andre ting og sager, og pas og 
alle sådan nogen ting tog jeg. Jeg tænkte, det her må du tage op - eller hvad 
man nu tænker?

Oven i chokket over at stå midt i sin oversvømmede bolig fik Jytte også 
besked på øjeblikkeligt at tømme sit hjem. Der var tale om en lejebolig, og 
udlejer ønskede at komme hurtigt i gang med at udbedre skaderne efter 
stormfloden. Jytte fortæller: 

Og så kommer boligudlejeren og stiller sig op, ligesom vi to står overfor 
hinanden, og jeg står der i mine gummistøvler, og så siger han: Du skal ud 
nu! Du skal have det hele ud nu, i dag! Det kan jeg ikke, kan jeg huske, jeg 
sagde. Det skal du - det hele skal ud nu! Gulvtæpperne skal af! Jeg er nødt 
til at redde mit hus, så det hele skal ud nu. Det kan jeg ikke, sagde jeg en 
gang til. 

ROMU 2014

”

”

Heldigvis fik Jytte hjælp af familie og gode venner, således at det faktisk 
lykkedes hende at få ryddet sit hjem i løbet af en dag. Den meget korte 
tidsfrist efterlod dog ikke megen tid til at sortere i tingene. I første omgang 
måtte alt pakkes i sorte affaldssække og sættes uden for huset. I dag er Jytte 
flyttet tilbage i sin bolig, men hun har sørget for at hæve alle sine ejendele 
over gulvhøjde, bare for en sikkerheds skyld. 

For andre viste ulykkens virkelige omfang sig i ugerne efter stormflo-
den, når forsikringsselskab og skadeservice kom på besøg. Det kom bag 
på mange, at der ikke blot skulle tørres op og ryddes på plads, men at 
skaderne var langt mere omfattende og indebar, at hjemmet skulle ryddes 
for indbo, gulve brækkes op og isolering fjernes fra hulrum. Gitte fra Skul-
delev Strand fik oversvømmet sin virksomhed. Hun beskrev det således: 

Man tænker, at det jo bare skal tørre, så er det fint nok. Men så kommer 
eksperterne og siger, at gulvet skal op, så skubber tingene sig, og der kom-
mer hele tiden noget nyt. Så kom skadeservice ud med alle deres affugtere 
og begynder at lave huller, og så lige pludselig bliver det enormt omfatten-
de. De borer hul ned i betonen i gulvet, tager hånden ned og en håndfuld 
rockwool op, som de bare vrider og vandet det fosser ud!

Midt i kaos var der også pudsige oplevelser, som kunne fortælles med et 
smil. Gitte fra Skuldelev Strand beskrev således en neglebørstes sejlads 
igennem boligen: 

Mange ting har sejlet rundt i huset. En neglebørste, som lå på kanten af 
badekarret, var sejlet helt ud af døren, ind i gangen og ind i det ene hjørne 
af stuen. 
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Fig. 3
Mange steder var man nød til at 
bruge joller og gummibåde til at kunne 
komme frem. 
Privat foto. 

Fig. 4
Stormfloden forvandlede trygge hjem til 
våde byggepladser.
Privat foto.

Fig. 5
Ved Vængetvej i Neder Dråby hjalp 
naboer hinanden med at afværge vandet 
fra fjorden. Grus, sandsække og pumper 
blev brugt til at etableret en dæmning 
på tværs af vejen således, at vandet fra 
de brudte diger ud mod fjorden ikke 
kunne nå husene. 
Foto: Neder Dråby Digelaug.

Fig. 6
En landmand i Hornsherred manglede 
vand til sine 115 køer, for elselskabet 
havde afbrudt strømmen til van-
dingsanlægget. Beredskabet rykkede 
ud med to tankbiler. Bilerne kom fra 
Vordingborg, havde været i Slangerup 
efter vandbeholderne, var kørt til Frede-
rikssund efter vand og derefter kørt til 
Hornsherred over Roskilde. 
Privat foto.
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Fig. 7
Vand skyller hen over molen ved Risø 
Campus om aftenen den 6. december 
2013.
Privat foto.

Fig. 8
Lørdag den 7. december arbejdede 
Frederikssund-Halsnæs Brand & 
Redningsberedskab på højtryk flere 
steder langs Roskilde Fjord som her i 
Frederikssund.
Foto: Frederikssund-Halsnæs Brand & 
Redningsberedskab.

Fig. 10
I Nordmarken ved Jyllinge måtte bered-
skabet pumpe vand bort i slanger.
Foto: Frederikssund-Halsnæs Brand & 
Redningsberedskab.

Fig. 9
Vand i Roskilde Havn den 7. december 
kl. 14.30.
Privat foto.
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Fig. 12
Mange har beskrevet deres oplevelser 
under stormfloden som uvirkelige: 
”Sådan noget kan bare ikke ske i 
Danmark” og ”det er noget vi normalt 
ser på tv” er udsagn, der er blevet 
brugt om stormfloden. En fotograf 
forsøgte at fastholde dette indtryk, ved 
at fotografere en Røde Kors container 
til indsamling af tøj til international 
bistand sammen med sandsække. 
Foto: Erik Andersen.

Fig. 11
Ved Vænget nord for Jægerspris forsøgte 
beboere at forhøje diget ved at lægge jord 
på. Kampen mod vandet blev tabt: I lø-
bet af få minutter brød vandet igennem 
diget, og skyllede ind over området. 
Privat foto.
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Jytte fra Frederikssund fik forhaven fyldt med sko fra det nærliggende fit-
nesscenter: 

Vandet havde jo presset sig ind [i forhaven], du drømmer ikke om det. Hele 
områdets skraldespandsskidt, der var væltet - og så var der skoene ovre fra 
kondicenteret! 

Det er kendetegnende for stormflodsfortællingerne, at denne type hæn-
delser fæstner sig i erindringen og er med til at understrege situationens 
udsædvanlige og absurde karakter. Når neglebørsten af sig selv sejler ind i 
stuen, er verden virkelig vendt på hovedet!

KATASTROFETURISME OG PLATTE BEMÆRKNINGER

Midt i ulykken oplevede nogle informanter også en overdreven og nærmest 
påtrængende interesse fra omverdenen. Nogle har fortalt, at de nærmest 
kom til at cirkulere mellem journalister, der alle ville have deres historie. 
En informant beretter om en form for katastrofeturisme, som udspillede 
sig i nabolaget i dagene efter stormfloden. Folk fra nær og fjern valfartede 
dertil for at tage billeder af de nødstedte og deres ødelagte hjem: 

Så stod folk og knipsede og tog billeder af os, der kom ud. Og min nabo, 
kunne jeg mærke, hun var helt hidsig. Vi stod der og var i nød, og så syntes 
folk, at det var SÅ interessant, at de skulle se det hele. 

Ufølsomme eller platte bemærkninger optager plads i beretningerne, for 
en sårende bemærkning kunne være nok til at sende én i kulkælderen. Det 
kunne for eksempel være en ytring som ”har vi ikke snart hørt nok om den 
stormflod, nu må livet altså gå videre”. For den, der kæmper med skader 
og traumer er det svært bare at ’gå videre’. Kirsten, der fik ødelagt hele sin 
bolig af vand fra fjorden, gengav en samtale med genboen, hvis hus lå lidt 
højere, og som derfor ikke var blevet ramt: 

”

”
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Så siger jeg [til genboen]: Nåede vandet op til jer? Nej, svarede hun, men 
hvor var det da smukt at se ud over vandet, at det der legetøjsskib, der står 
der [på legepladsen] lige pludselig så ud som om det lå rigtigt i vand. Og 
det er det jeg mener med den der fornemmelse af, at folk de… Ja, det så da 
rigtigt godt ud, at skibet lå i vand (sagt med ironi). 

For Kirsten understregede hændelsen oplevelsen af et skel mellem dem, 
der blev ramt, og de, som ’kun’ oplevede stormfloden fra sidelinjen. Hun 
sidder tilbage med en erfaring, som genboen slet ikke kan begribe. Fysisk 
var det måske kun et par meter, som adskilte de to erfaringsverdener, men 
psykisk er kløften enorm. For Kirsten medførte stormfloden et midlerti-
digt tab af hjem, minder og ejendom. For genboen blev stormfloden en 
eksotisk oplevelse, som var overstået i løbet af et par timer.  

OMSORG OG FÆLLESSKAB

Heldigvis oplevede de fleste, at naboer, venner og familie var hurtige til 
at hjælpe. Overnatning hos en familie eller venner blev arrangeret uden 
problemer, og den efterfølgende oprydning af hjemmet var det heller ikke 
svært at få en hjælpende hånd til. Omsorg og fællesskab er begreber, der 
går igen i disse beretninger. Således beretter et ægtepar fra Vænget ved 
Jægerspris om, hvordan de oplevede, at naboer hjalp hinanden de første 
timer efter stormfloden slog til: 

Så gik vi tilbage og så, at naboens have var under vand, og vi løb ned i 
hendes garage. Og hun blev helt chokeret (da hun så ud), for hun har dår-
lig ryg. Hun ringede til sin søn, og sønnen sendte en kammerat ud for at 
hjælpe hende med at sætte møblerne op. Så stod vi herude alle sammen og 
snakkede og snakkede, og så kom nogle andre naboer. De havde vaders på, 
og de fortalte, at de havde hjulpet nogle andre i området. Det er helt forfær-
deligt, sagde den ene: Jeg kommer her med noget tørt tøj i en pose til dem. 
Vi måtte hoppe ud ad vinduet for vi kunne slet ikke komme ud ad døren.

”

”

Jytte fra Frederikssund havde kun få timer til at rydde sin bolig, men fik ef-
fektiv hjælp fra venner og familie. Efterfølgende har hun berettet, hvordan 
hun blev ramt af en dyb lykkefølelse over at opleve ægte omsorg og hjælp. 
Faktisk, hævder hun, har hun aldrig været så lykkelig som i månederne 
efter stormfloden: 

Da jeg var kommet over den der choktilstand, den der med at befinde sig i 
en fuldstændig uvirkelig verden, så begyndte jeg midt i det hele at blive så 
lykkelig. Jeg har aldrig været så lykkelig i hele mit liv. Jamen, en eller anden 
fornemmelse af at jeg stod der og… hvis du forestiller dig, at alt går ud af 
en, og du står i en eller anden tilstand af at nu skal du have alting ud [af 
hjemmet] og tænk så, at der er nogen, der vil hjælpe en. Det var da en lykke, 
for jeg kunne jo ikke selv! 

FACEBOOKGRUPPER OG STORMFLODSCAFEER

Ud over hjælp fra naboer, familie og venner fandt mange også sammen 
på de sociale medier, for eksempel Facebook. Allerede mens Bodil rase-
de, blev der oprettet grupper, der delte viden om alt fra overnatning til 
oplysninger om oversvømmede veje. Efter stormfloden blev der dannet 
selvhjælpsgrupper på Facebook, hvor borgere blandt andet hjalp hinanden 
med at finde ud af lovgivning og regler for skadesanmeldelse. Eller blot 
lagde ører til hinandens historier. Facebook blev også brugt til indsamling 
af tøj og legetøj til nødstedte og deres børn. 

De sociale medier blev også brugt til at danne grupper, som kunne 
lægge pres på det politiske system, herunder politikerne på Christiansborg. 
En gruppe borgere fra Hornsherred sørgede blandt andet for at arrangere 
møder med folketingspolitikerne, hvor de fremførte forslag til ændring af 
stormflodsloven: 

Der blev lynhurtigt lavet nogle Facebookgrupper, en tre-fire stykker, hvor vi 
hjælper hinanden, og hvor der er en aktiv gruppe, som går til foretræde inde 
på Christiansborg og har kontakt til de forskellige politikere. 

”
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Også i den virkelige verden gik frivillige sammen om at hjælpe storm-
flodsramte borgere. Lige efter stormfloden blev der oprettet mobile storm-
flodscafeer, hvor man kunne få varmen og et måltid mad. Siden sørgede 
kommunerne for at afholde stormøder og cafeaftener i samarbejde med 
frivillige fra blandt andet Røde Kors. På disse aftener var det blandt andet 
muligt at møde personale fra Borgerservice, sygeplejersker og psykologer, 
men også tekniske rådgivere, leverandører og andre aktører, der kunne 
rådgive borgerne. 

EFTERSPIL

Da vandet trak sig tilbage, begyndte et langt efterspil. De særlige forsik-
ringsregler i forbindelse med en stormflod betød høj selvrisiko og dyre 
afskrivningsregler. Mange oplevede derfor stor økonomisk usikkerhed, da 
erstatningerne skulle gøres op. En meddeler fortæller: 

Det er super surrealistisk, for man står også i en situation, hvor forsikringen 
ikke dækker. Det er jo flere millioner, det drejer sig om, plus alle de ting, 
som ikke kan erstattes - minder og sådan. 

Enkelte var usikre på, om de overhovedet ville have råd til at blive i deres 
bolig: 

De ved godt, de der bor herude, at de bliver genhuset. Det er vedtaget, at 
de får penge refunderet, men de vil jo gerne hjem for pokker. Alle gulve og 
køkkener og skabe er jo revet ned. Hvis forsikringen ikke dækker det, så 
går de fallit. 

Samtidig oplevede mange, at den økonomiske usikkerhed, genhusning og 
det hårde fysiske arbejde med at renovere boligen begyndte at slide på psy-
ken. Den første tids chok blev afløst af en tilstand, som af nogle beskrives 

”

”

som en ’boble’, en ’uvirkelighedsfornemmelse’ eller en fornemmelse af at 
befinde sig i ’en anden verden’. Julen, der stod for døren, føltes uvirkelig, 
ja nærmest irriterende. Gitte fra Skuldelev Strand fortæller, at hun slet ikke 
kunne komme i julestemning: 

Nu fulgte man jo med i Facebookgrupperne og sådan nogen ting, men at 
læse de andres opdateringer om at nu var de i Tivoli og nu var de til jule-
frokost, det var bare så… Det var bare så ligegyldigt (…). Hele december 
måned, som jo er den der ’hyggemåned’, var bare stressfyldt. Alt, hvad der 
hed jul lå meget langt væk. Vi var tidligt oppe hver morgen og prøvede at 
genetablere et kontor, for firmaet skulle jo op at stå igen. Jeg ville jo gerne 
vide, om mit firma kunne køre videre. Orkede ikke sociale ting. Ingen over-
skud. Kom sent hjem og måtte bare gå i seng. Jeg mistede hukommelsen. 
Jeg kunne ikke huske ting, jeg skulle handle. Jeg kunne sætte mig ned og 
tude. Min hukommelse er slet ikke kommet tilbage endnu. Jeg plejer at læse 
rigtigt meget, men det kan jeg ikke nu.

Midt i den psykiske belastning fik nogle en oplevelse at ’få ryddet op’ i de-
res tilværelse. Pludselig viste det sig, at det godt kunne lade sig gøre at leve 
uden alle de ting, man før havde troet var uundværlige. Gitte beskriver det 
på denne måde: 

Vi fik strøm, og der var jeg ved at tude. Man bliver jo banket back to basic. 
Man finder ud af, at man ikke har brug for alle de her ting, som man har. 
Man kan faktisk godt undvære meget. 

Jytte fra Frederikssund brugte oprydningsprocessen til at skaffe sig af med 
ting, der var unødvendige:

Jeg havde givet min mors spisestel og kaffestel væk. Der var virkelig blevet 
sorteret i ting og sager, kan jeg sige dig. For det var jo fuldstændig unødven

”

”
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digt i ens liv (…). Så havde jeg kun fire af alting: Fire glas, fire kopper, fire 
tallerkener, som jeg levede på i fire måneder. Og jeg handlede ikke, for de 
madvarer, jeg havde reddet, altså tørre ting og sådan noget, skulle bruges. 
Jeg købte ingen madvarer, for nu skulle der tømmes ud.

Det var langtfra alle, der oplevede oprydningen efter stormfloden som en 
positiv proces. Imidlertid fortæller udsagnene, at oprydningen for nog-
le bidrog til at sætte fokus på nogle områder af deres tilværelse, som før 
stormfloden blot blev taget for givet. 

EN REVIDERET STORMFLODSLOV

Efterhånden som skadessagerne skulle gøres op stod det klart, at den gæl-
dende lovgivning slet ikke kunne imødekomme det erstatningsbehov, 
som ofrene for stormfloden stod tilbage med. Kommunerne var hurtigt 
ude med praktisk hjælp i form af containere til affald og fællesmøder for 
stormflodsramte. Når det kom til erstatningssagerne, var det imidlertid 
svært at råbe især landspolitikerne op. Forskellige initiativer blev sat i værk 
i form af underskriftsindsamlinger og aktionsgrupper. Gitte fra Skuldelev 
Strand tog selv initiativ til at gøre politikerne opmærksomme på de store 
menneskelige omkostninger, lovgivning havde for stormflodsofrene. Hun 
inviterede kommunens borgmester samt to folketingspolitikere på besøg, 
så de ved selvsyn kunne opleve de skader, stormfloden havde efterladt. 
Ifølge hende blev både borgmesteren og folketingspolitikerne stærkt på-
virket af det syn, der mødte dem: 

Derfor tog jeg initiativ til at tale med borgmesteren, for man kan slet ikke 
forstå det, medmindre man har stået i det. Da de kom ind i huset var [fol-
ketingspolitikerne] meget rystede. Der var jo ingenting tilbage; alt, hvad der 
havde været af møbler, var væk og ødelagt på nær et gammelt chatol, som 
vi håbede kunne reddes. 

”

I april 2014 vedtog Folketinget en revideret stormflodslov med tilbage-
virkende kraft. Den ændrede lov kan naturligvis ikke give de stormflods-
ramte deres gamle hjem eller de tabte minder tilbage. Ej heller kan den 
dække alle økonomiske tab for de skadelidte. Loven forsøger imidlertid 
i højere grad at imødekomme de skadelidte på en række områder: Loven 
sænker selvrisikoen på indbo og løsøre og giver mulighed for at få dækket 
omkostninger til genhusning. Desuden kan skadelidte i højere grad selv 
disponere over erstatningssummen. 

Hvad loven imidlertid ikke sikrer imod er utrygheden ved, at boligen 
måske er usælgelig, fordi den har været ramt af en stormflod. Ved storm-
flodsskader registreres en forhøjet selvrisiko i By- og Bygningsregisteret 
(BBR), når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og har 
påbegyndt udbetalingen. Mange føler, at de dermed bliver bundet til deres 
bolig. Gitte fra Skibby Strand forklarer det således: 

Problemet er, at når du har haft stormflod og har fået dækning af storm-
flodsordningen, så kommer det til at stå i BBR-registeret. Det kan alle se, og 
det gør det svært at sælge sit hus. Dermed bliver du stavnsbundet til dit hus. 

En ejendomsmægler, som museet talte med, vurderede, at ejendoms-
markedet langs Roskilde Fjord vil ændre sig markant de kommende år. 
Ejendomme, der før har været attraktive, fordi de ligger ud til vandet, vil 
muligvis blive svære at sælge i fremtiden. På den måde kan stormfloden 
også have længerevarende økonomiske konsekvenser for boligejerne langs 
Roskilde Fjord. 

FREMTIDEN

Knap et år efter stormfloden er mange vendt tilbage til deres hjem, men 
genopbygningsarbejdet er langtfra færdigt. Mange er stadig i gang med 
at udbedre skader på deres huse, og Roskilde Museum, der skal høres i 
byggesager, modtager jævnligt meddelelser om bygninger, der ønskes ned-
revet, fordi skaderne efter stormfloden har været umulige at udbedre. 

”
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Visse spørgsmål er stadig uafklarede, det gælder ikke mindst spørgsmålet 
om, hvordan man sikrer sig mod fremtidige stormfloder. Ifølge lov om 
kystbeskyttelse er det som udgangspunkt grundejerne, der skal betale for 
lokal kystsikring. Kommunen har dog mulighed for at yde tilskud, hvis 
der er tale om løsninger, der giver rekreative værdier for mange borge-
re, hvis et dige for eksempel også kan bruge som en sti. Kommunen har 
desuden mulighed for at give tilskud, hvis kystsikringen beskytter mere 
end grundejernes interesser, for eksempel en offentlig vej eller en særlig 
attraktion. 

Som udgangspunkt yder staten ikke tilskud til lokale sikringsløsninger. 
En gruppe folketingspolitikere arbejder på at få ændret reglerne, så staten 
kan bidrage til lokal kystsikring, men det er uvist, om ændringerne vil 
kunne gennemføres. Det er således de private grundejere, der bærer ho-
vedansvaret for den lokale kystsikring. 

Man kan dog ikke bare etablere nye diger eller forhøje eksisterende. 
En lang række love skal overholdes, for eksempel naturbeskyttelsesloven, 
kystbeskyttelsesloven og planloven. Desuden skal der tages hensyn til be-
skyttelseslinjer, for eksempel strandbeskyttelseslinjer, åbeskyttelseslinjer og 
fortidsmindefredninger. Dertil kommer, at det meste af Roskilde Fjord er 
udlagt til naturbeskyttelsesområde. 

Det siger sig selv, at det tager tid at få godkendt et kystsikringsprojekt. 
I skrivende stund (november) er Roskilde Fjord på vej ind i en ny sæson 
for efterårs- og vinterstorme, og langt de fleste sikringsprojekter er stadig 
i støbeskeen. Der er ingen garantier for, at en storm som Bodil ikke atter 
vil ramme Danmark, og det skaber naturligvis frygt og bekymring hos 
dem, der oplevede stormfloden. Man kan kun håbe, at naturen vil opføre 
sig nådigt, så der bliver tid til at påbegynde lokale kystsikringsprojekter. 
Imens tager beboerne langs Roskilde Fjord bestik af vind og vejr og håber 
det bedste. Som en informant udtrykte det: 

Nu, hvor bladene falder af træerne og efteråret nærmer sig, løber det mig 
koldt ned af ryggen. 

”
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KILDER

Roskilde Museum:
Interview fra undersøgelsen ”Stormfloden i Roskilde Fjord 6. december 2013” 
Henlagt under sagsnummer ROM03211

Frederikssund Stadsarkiv: 
Gl. Frederikssund Kommune, Teknisk Forvaltning, Journalsager 1973 – 1994
Digelauget Bløden 1950 - 1972

NOTER

1. Af hensyn til informaternes anonymitet er alle navne i artiklen opdigtede.
De rigtige navne er redaktionen bekendt.
2. Museet viser en del af dette materiale i særudstillingen Stormflodsfortællinger, 
som åbnede på Frederikssund Musem i juni 2014.
3. Se kystdirektoratets højvandstatestikker: 
http://omkystdirektoratet.kyst.dk/højvandsstatestikker.html
4. Ib Gram Jensen har foretaget en grundig gennemgang af kilder til viden 
om stormfloder, se Gram-Jensen, I. 1991.
5. Munck 1962, s. 204-205
6. Munck 1958, s. 75
7. Gribsø 1964, 33ff.

STORFLODSFORTÆLLINGER120 121

LITTERATUR

Christoffersen, K. 2013 
Stormflod over Frederikssund, upubl. manus.

Gribsø, E.1946
Da Fjorden tilbageerobrede sit tabte Land i Frederikssund - Julestormen for 
25 Aar siden. 
Jul i Frederikssund årg. 1946, s. 33-34.

Munck, H.1959
Skuespiller og Dannebrogsmand Hans Christian Knudsen som Færgemand. 
Et afsnit af Jægerspris Færgegårds historie 1802 - 1812. 
Fra Frederiksborg Amt. Årbog 1958, s. 51-117.

Munck, H. 1962
Jægerspris Færgegaard gennem fire hundrede aar.
København.

Nielsen, N. Woetmann 2014
To ”efterårsstorme” i 2013. 
Vejret - tidsskrift for vejr og klima. Nr. 1/36 2013, s. 1-13.

Pelt, S. 2014
BODIL’s stormflod i de indre danske farvande. 
Vejret - tidsskrift for vejr og klima. Nr. 1/36 2013, s. 24-29.

Gram-Jensen, I. 1991
Stormfloder. 
Scientific report. 
Danish Meteorological Institute. 
København




