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Stormflodssøjlen i Ribe

22. februar 2020
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1825, kote 5,23
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1904, kote 3,89

1999, kote 5,12



Havdiget opføres efter stormfloden i 1909

Projektet rammes af stormfloden 1911

Afsluttes 1915, top i kote 6 = 1634 niveau



Foreløbig sidste besøg af havet  i 

Ribe. 

6. november 1911

Skibbroen i Ribe



Hyppige og 

tiltagende (?) 

bagvands-

oversvømmelser:

• 1928

• 1974

• osv.



Hvordan var det i gamle dage?

Er stormfloder et vilkår i Vadehavet eller 

noget som ændrer sig over tid?

• Anslået landhævning i m siden 

stenalderen angivet med røde linjer 

• Observeret landsænkning i mm/år 

gennem de sidste 100 år angivet med 

grå linjer

1 mm/år = 1 m/årtusinde = store 

konsekvenser i fladt, kystnært landskab

Møller 2000



Rekonstruktion af ældre 

landskaber er komplekst.

Både jordskorpe og havspejl er 

dynamiske

Erosion, vind, vand, tørvevækst 

osv.

http://www.waddensea-secretariat.org/about-us

http://www.waddensea-secretariat.org/about-us


Havstigning og landsænkning 

betød, at Nordsøen dannedes i 

løbet af stenalderen. 

Marskdannelsen indledtes  i 

begyndelsen af bronzealderen. 

Først mod syd og senere mod 

nord som følge af 

landsænkningstempoet. 

Marskdannelse kan følge trit med 

landsænkning.

Med marskdannelsen fulgte en 

kraftig befolkningsvækst i 

kystzonen.

http://www.waddensea-secretariat.org/about-us

http://www.waddensea-secretariat.org/about-us


Observerede bosættelsesniveauer i 

jernalderen (ingen diger)

Esbjerg Bakkeø: Ikke under kote 4

Ribemarsken: Ikke under kote 2

Tøndermarsken: omkring kote 1.

Niedersachsen: Under kote nul.

Disse forskelle afspejler ikke 

forskelle i datidig risikovillighed, 

men senere landsænkning.
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Stormfloder og tabt land

Barriere-øerne har deres egen 

dannelseshistorie. På fastlandet 

boede mange flere mennesker. 

Syd for pilen er der sket store tab 

ved stormfloder fra 1362 og frem –

det bliver værre og værre som 

følge af landsænkningen.

Anflod sogn submersa

Mange jordfaste fortidsminder 

synlige på vaderne i Nordfriesland, 

men ikke nord herfor.
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Værfter og diger

Når marsken nåede et omfang, 

hvor man ikke rationelt kunne 

udnytte den fra det tørre land, 

flyttede man ud på værfter.

Værfterne i Frisland er gamle, 

mens de bliver yngre og yngre som 

man bevæger sig mod nord – igen 

en effekt af landsænkningen og 

den hermed forbundne 

marskdannelse.
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Misthusum, målt 1795, ”Ældste Originalkort”

Nordligste værfter og formentlig ret unge.



• Landsænkningen forklarer forskellene i de 

forhistoriske bosættelsesniveauer

• Årsag til stigende eksponering for stormfloder

• Årsag til værftbyggeri og begyndende inddigning.

• Udviklingen begyndte i syd og bevægede sig mod 

nord som funktion af landsænkningen


