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STORMFLODSSØJLEN
I NORDBY PÅ FANØ
Med afsæt i historiskatlas.dk

Stormflodsøjlen på Langelinie, ved færgelejet
i Nordby Havn har mærker der viser, hvor højt
vandet har stået ved de fem værste stormfloder, som har ramt Fanø. Den efterligner en af
havnens gamle fortøjningspæle. Stormflodsøjlen er nyopsat, men en tidligere version
har siden 1969 mindet de mange sommergæster på Fanø om, hvor barsk Vadehavet også
kan være.
VANDET KOM IND FRA OVEN
Den 24. oktober 1981 ud på aftenen rasede en storm
med næsten orkanagtig styrke. Der blev slået stormflodsalarm og Fanø Ugeblad skrev efterfølgende om
begivenheden:
”Den højeste vandstand i mands minde under en stormflod indtraf i tirsdags med katastrofale følger for mange i
Nordby. Højvande skulle indtræffe kl. 13.18, men allerede ved 10-tiden var vandet over kajkanten og al sejlads
med færgerne havde været indstillet fra om morgenen.
Langs hele Langelinie har vandet været inde i husene.
Kældre er fyldte, ruder både i døre og vindueshøjde
er knuste… Krogaardens kælder og marinestue blev
oversvømmet. Vandet kom ind fra oven! »Fanø Fisk« forretningen på Havnevej er efter ejerens udsagn totalt
Ødelagt. Her har der været vand i 1,50 meters højde…
I hele den Østlige del af byen … op til Vestervejen er
der sket enorme skader på inventar, indbo, bygninger
og installationer... Den danske Bank fik bankboksen
fyldt med vand, der ikke kunne holdes ude, men kom
gennem dørene. I private beboelser kunne vandet holdes væk fra dørene og sås gennem vinduerne, men det
vedvarende pres gjorde, at så kom vandet blot op gennem gulvet…. En tur i Hovedgaden, da vandet var på sit
højeste måtte foregå i vaders,.. En ubeskrivelig rædsel,
der spændte fra panisk løben omkring, for at følge med
vandets indtrængen og redning af ejendele, til håbløs
opgivelse, hvor TV, fryser ja bohave i det hele taget flød
rundt i stuerne. - På en gård i Rindby, hvor vandet til
sidst i springvand stod op gennem gulvet opgav man og
tog et par flasker rødvin med op på høloftet ingen steder
kunne man komme, og der kunne intet mere gøres.”
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Stormflodssøjlen står
på hjørnet af Havnevej og Langelinie. På
søjlen er årene 1976,
1968, 1909, 1928 og
1981 afsat nedefra
og op.

