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Slår man vejen forbi Kyststien og gør holdt ved den kommunale badestrand, kan man 
ved selvsyn konstatere, at der stadig er liv i den legendariske Hou Tjørn, som blev 

tvunget i knæ under den barske julestorm i 2012. Det er der kommet nogle 
livsbekræftende billeder ud af 

 

Se dem og læs om Tjørnens historie og Vej og Parks opfordringer til at behandle 

træet nænsomt i en fortsat aktuel artikel fra Oddernettet 2013 

 

Tekst og foto: Jette Merete Axelsen, april 2015  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Oddernettet 11-01-2013: 

Hou Tjørnen lever videre  
Hou Tjørnen væltede i julestormen, men den lever og vil blomstre igen til foråret. Vej & Park 
opfordrer folk til ikke at save grene af.  

Hou Tjørnen væltede i julestormen - men den lever og vil blomstre igen. Vej & Park 
opfordrer folk til ikke at save grene af. 
 
Den mere end 200 år gamle Hou Tjørn er en lokal attraktion, som mange borgere passerer på 
deres vandreture langs med stranden. Selvom træet væltede i stormen den 23. december, har 
det gode muligheder for at kunne leve videre og dermed fortsat være en attraktion på det 
oprindelige sted. 
 

 
Hou Tjørnen ligger nu ned, efter mødet med stormen den 23. december 2012. Foto: Bente og Kaj Schou. 
 
Det halve af roden er intakt 
- Tjørnen er ikke brækket i stammen, men derimod brækket i den ene side af roden, fortæller 
lederen af Vej & Park, Leo Kristoffersen. 
 
- Så selv om tjørnen nu ligger ned, har den fat i jorden med mindst halvdelen af sin oprindelige 
rod. Derfor kan den i princippet blive liggende på stedet, og jeg tror også den vil springe ud til 
foråret, men selvfølgelig vil den være mærket af det store rodtab, fortsætter Leo Kristoffersen. 
 
Bræk ikke grene af 
For at kunne bevare håbet om, at det mere end 200 år gamle træ kan leve videre, opfordrer Leo 
Kristoffersen borgene i Hou til at være skånsomme mod træet. 
 
- Vi har desværre allerede konstateret, at der er blevet savet grene af, formentlig af folk, der 
gerne vil sikre sig et minde, men tjørnen har efter vores opfattelse en god chance for at kunne 
leve videre, og derfor bør man give tjørnen fred til at komme sig. 
 



 
Tjørnen er knækket i roden, og det liggende træ har kontakt til mindst halvdelen af roden. Foto: Bente og Kaj Schou. 
 
Fortsat en attraktion 
Vej & Park har overvejet, om man skulle save træet op og bevare stammen og evt. lave en 
skulptur ud af den, men Leo Kristoffersen tror og håber, at tjørnen kan leve videre i en 
årrække. 
 
- Træet vil måske sygne hen og udleve sig selv tidligere, end hvis den stadig havde sin fulde rod. 
Men den ligger ikke i vejen for noget, og den vil fortsat være en attraktion på sit oprindelige 
sted, siger han. 
 

 
Hou Tjørnen i sin velmagtsdage - dette foto er taget i 1923. 
 
Over 200 år gammel 
Hou Tjørnen er det ældste træ i Hou. Nogle mener, den er over 200 år gammel - altså ældre 
end selve Hou, der blev grundlagt i 1846. Indimellem kaldes træet for Pesttjørnen, fordi tjørnen 
skulle være plantet på graven over pest-døde. Men hvis den overlevering skulle være sand, 
skulle træet være henved 600 år gammel, og det har endnu ingen kunnet fastslå. 
 
En anden - mere sandsynlig - overlevering fortæller, at det er dødt kvæg, der ligger i 
massegraven under tjørnen. Hvis den historie står til troende, er den plantet under de store 
veterinære epidemier i 1700-tallet.  
 
Tjørnen tronede for en menneskealder siden alene på højen, og blev i mange år brugt som 
sømærke. Siden har de omkringstående træer taget magten. Træet har i generationer været 
målet for udflugten til stranden, det første stævnemøde eller børnenes kåde leg.  

 


