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Bogenses beliggenhed har været en udfordring op gennem 
historien. Særligt galt gik det i efteråret 1921. 
Bogense var inde i en positiv udvikling i de år, efter at 
jernbanen var kommet til byen i 1882. 
Men stormene i 1921 satte en skræk i livet på bogenserne – 
befolkningstallet stagnerede, på trods af de 
industriarbejdspladser, som jernbanen bragte til byen. 

Stormfloden i oktober 1921 var ekstraordinær, selv i en by 
der var vant til lidt af hvert. Det hele startede d. 23. okt., 
med et dybt lavtryk over det sydlige Danmark. 
Lavtrykket havde en vældig nordenstorm med sig, som senere 
blev kendt som Ulvsundstormen. 
Navnet fik den, fordi fragt- og passagerdamperen Ulvsund 
forliste samme nat ved Sjællands Odde, og alle ombordværende 
omkom. Der er 100km fra Bogense til damperen Ulvsunds 
forlissted, og stormen var ikke mindre kraftig her. Den havde 
stormflod med, næppe under 2 meter vand over dagligt vande.
 

I Bogense anede man, at digerne var forsømte – 
nogle steder var de både gennemgravede og nedpløjede. 
I løbet af morgenen blev de bange anelser til vished – digerne 
ved Fogense holdt ikke, og snart stod vandet højt i Bogense by. 

Bogense var flere gange i løbet af det tyvende århundrede 
dårligt forberedt på de stormfloder som indtraf. 
Det vil vi undgå i fremtiden. 

Derfor har vi besluttet, at vi vil bo i en by der ligger trygt i ly 
bag stærke diger, og som har håndteret regnvandet 
så det ikke udgør en trussel fra oplandet, 
selv når det regner voldsomt. 
Det er derfor vi har igangsat projekt Bogense Kystdiger.

Som det ofte sker, når naturen viser tænder, er det dem, der 
ikke har råd til at håndtere katastrofen, som rammes hårdest. 
I Bogense var det i de billige, lavtliggende boliger at bohavet 
sejlede rundt i stuerne; de solide, grundmurede huse rundt om 
kirken gik fri, mens jernbanestationen havde over ½m vand i 
venteværelset. Sporene lå også under vand. 
Det fortælles, at mange af de gamle, i de hårdest ramte boliger, 
blev slæbt ud af husene med magt.

Fire yderligere storme ramte samme år – d. 1.-2. nov., 
den 6.-7. nov., den 17.-18. dec. og den 31. dec. til 1. jan.
D. 4. januar 1954 var det alvor igen, men denne gang stod 
vinden i nordøst, så det var øst for byen stormen ramte. 
Digerne ved Gyldensteen gav op, og et 25m bredt hul lagde 
700ha inddæmmet land ved Gyldensteen Strand under vand. 
Herfra har vandet fri bane til Bogense, og skaderne på byen 
ville have været enorme, men stormen løjede hurtigt af, 
og katastrofen blev afværget.

Den foreløbigt seneste stormflod i Bogense ramte nytårsaften 
2018-19. Det var stormen Alfrida, der beskadigede digerne 
mange steder. De klarede presset – denne gang.

Under stormfloden i 1921 
stod store dele af 

Bogense under vand. Jernbanen og vejnettet blev også ramt, 
da digerne ved Fogense 

gav efter for stormens pres.

MINDST 50 ÅRS TRYGHED

Avisudklip fra fynske aviser i dagene 
lige efter stormfloden


