Stormflod og stormflodsøjler

Stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej
Med afsæt i historiskatlas.dk

Stormflodssøjlen er opsat i 2006.
Den har en udskæring af
”Fru Ingeborg”, der fra toppen
af søjlen skuer ud over havet.

Fakta
Stormflodssøjlen står ved Mandø Ebbevej, vest
for Vester Vedsted. På søjlen er årene 1923,
1938-2005, 1936-1928, 1991, 1911, 1990,
1976, 1981, 1999, 1825 og 1634 afsat nede fra
og op.

Digebrud på Mandø 1981
I november 1981 slog vinden i løbet af natten om i sydvest og pressede for alvor vand ind i
Vadehavet. Det var orkanagtigt. Vandet trak sig ikke tilbage ved lavvande og kort før højvande
om eftermiddagen brød vandet gennem det gamle Rejsby dige lige syd for V. Vedsted. I løbet af
kort tid blev jordmasserne fra diget skyllet ned i digegraven bagved. Men netop som dette var
sket, drejede vinden om i nordvest og vandet fortrak sydpå. Så let slap Mandø ikke. Det gamle
dårlige havdige fra 1937 og bydiget fra 1887 kunne ikke holde vandet ude. Det meste af øen
blev oversvømmet. Beboerne var dog i nogenlunde sikkerhed i Mandø by.

Sagnet om Fru Ingeborg
I en bog fra 1932 fortælles det at:
”Okholm hedder de fire gårde, der ligger nordvest for
Vester Vedsted By, ved bækken og er en lille by for sig.
I gamle dage skal her have ligget en sørøverborg.
Borgherren Okke eller Aage, drog ud på Vikingetogt, alt
imens hans Hustru Fru Ingeborg, ene sad hjemme på
Borgen.
Der gik år og dag, og forgæves ventede hun sin
Husbonds Hjemkomst. Hver aften når solen var ved at
gå ned, gik hun ned til havet, hvor hun længe stod og
spejdede ud over bølgen efter skibet der skulle føre ham
hjem. Men forgæves – han vendte aldrig mere tilbage.
Til sidst døde Fru Ingeborg af længsel og sorg; men
døden bragte hende dog ikke ro. I måneklare nætter,
når vestenvinden i blide drag strøg ind mod kysten, sås
hendes genfærd, indhyldet i hvidt klæde, stående nede
ved Stranden. Hendes hår flagrende i vinden, mens hun
med hånden skyggende over øjnene stirrende ud over
bølgen.”
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