Stormflod og stormflodsøjler

Stormflodssøjlen ved Højer Gamle Sluse
Med afsæt i historiskatlas.dk
Den gamle Højer-Sluse er fra 1861 og når man ser, hvor
markering af den højeste vandstand ved stormfloden i 1976 er
sat, forstår man hvorfor Danmark og Tyskland i samarbejde i 1977
begyndte at bygge et nyt fordige.
Med det nye dige er
marsklandet beskyttet mod havet og oversvømmelserne, men
prisen er, at der ikke længere er direkte adgang til havet.

1825 - et skib oven på diget
Natten mellem den 3. og 4.
februar 1825 ramte en meget
stor stormflod Vadehavskysten.
Diget mellem Højer og Emmerlev
gik i stykker. De højeste dele af
Højer, Emmerlev, Skast og
Ballum Sogne lå som øer helt
omgivet af vand. I Præstegården
stod vandet så højt, at pastor
Kochs datter, som var otte år,
sejlede omkring i stuen i sin
seng. Familien søgte tilflugt på
loftet.
Vandet var steget så højt, at det
var gået over diget. Ved
Rudbølkog var et stort skib
kommet til at stå oven på diget.
Et mindre skib var slået i
stykker. Stormfloden havde
skyllet en del af Emmerlev Klev
væk. Et par gårde var derved
kommet så tæt på skrænten, at
de måtte nedrives. Flere gårde
havde fået deres marker dækket
af så meget sand og grus, at
man tvivlede på, at der
nogensinde igen kunne dyrkes
noget på markerne.

Tidevand og landskab

Fakta
Stormflodssøjlen står
vest for Gl. Højer
Sluse. På søjlen er
årene 1923, 1962,
1976 og 1825 afsat
nedefra og op.

Store ødelæggelser og én mistede sin
forstand
I Højer blev to huse ødelagt af stormfloden. Den
ene var Fattighuset. For at redde de fattige og de
gamle, der boede der, måtte man ride derhen.
Flere plankeværker og porte var ødelagt i Højer.
Mange møbler og redskaber var ødelagt og
skyllet væk. Vandet var trængt ind i mange
huse. I hele den vestlige del af Højer var
brøndene fyldt med saltvand og det gav sygdom.
På Kiers Gård havde man lukket alle udvendige
døre for at der ikke skulle trænge vand ind. Men
indgangsdøren var blevet knust og vandet
trængte alligevel ind i gården. I et hus, hvor der
boede en højgravid kvinde, løb vandet også ind
og ødelagde meget. Kvinden fødte næste dag,
men mistede sin forstand.

