
1 

 

 

Digerne ved Digehytten 
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Forord: 

Jeg har boet i og udenfor Esbjerg siden 1969. Har på egen krop oplevet stormfloderne i 1976, 1981 
og 1999. 

Oplevelsen har fortrinsvis været på mediernes beskrivelse af de omfattende ødelæggelser langs 
Vadehavet, da jeg trygt har haft til huse længere inde i landet. 

Tættest var jeg på vandet, da jeg i 1976 arbejdede på Tjæreborg Champignonfabrik, et studiejob. 
Her blev mine kollegaer og jeg hentet hjem før ”fyraften”. Min far hentede mig og vi kørte ud forbi 
Roborg, så langt vi kunne komme og så med egne øjne vandet, der fossede ind. Et på en gang 
betagende og skræmmende syn. 

Trods disse oplevelser har jeg forsøgt at se digerne ved Digehytten med en udefra ståendes øjne.  

Jeg har valgt at starte med at undre mig. Sidde og kikke ud af Digehyttens vinduer og undre mig 
over at nogen har valgt at lægge et hus så tæt på havet og så er der ikke havudsigt!  

Hvorfor ligger der diger klods op og ned af Digehytten, hvorfor ligger de tre diger forbundet i et T, 
hvem har bygget dem, hvorfor og hvordan?  

Jeg har fortrinsvis skrevet denne opgave som et led i min naturvejlederuddannelse. 

Men har valgt at tilegne den til dig og de øvrige pædagoger, fra Esbjerg Kommunes 
daginstitutioner, der vil gæste Digehytten de kommende år. 

Når du gæster Digehytten, er der hermed skabt en mulighed for at læse mere om disse diger. 

Men som uddannet pædagog ved jeg godt, at tiden ikke vil være til at læse det hele. 

Det kan være du kan benytte dele heraf. 

Du kan også vælge at læse de to korte hæfter jeg har lavet, tilegnet dig og de børn du har med. 

Hæfterne har jeg skrevet så du kan læse dem sammen med børnene.  

 

De temaer jeg har valgt at skrive om her er valgt ud fra følgende undrende under spørgsmål: 

Hvorfor er digerne placeret, der hvor de ligger i dag? Hvornår blev digerne bygget? 

Hvad kostede det at bygge dem? – og hvem betalte herfor? 

Hvem var ansat? – Hvor boede de? Hvor kom de fra? Alder? / Hvad fik de i løn?/ fik de mad eller 
købte de det selv? Og hvis hvad var udgiften til maden? 

Hvordan og hvor lang var arbejdsdagen? Sommer / vinter? 
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Hvad er en digeopsynsmand.  Og hvad bestod hans job i? 

Hvad er en digegreve.Og hvad bestod hans job i? – Er jobbet der stadig? 

Hvad er et ådige? Hvad er et havdige? Hvorfor er der forskel? 

Hvilke materialer bruger man til at bygge diger af i dag? 

Hvilke materialer brugte man til at bygge diger af før i tiden? 

Hvilken form har digerne i dag? / Hvilken form havde de før i tiden? 

Digernes sikkerhedsniveau: Hvad er forskellen på et 30 års dige – 200 års dige og et hollandsk 
10.000 års dige? 

Hvilket dige ligger ved Digehytten? Har digerne fortsat sin berettigelse i fremtiden? 

Hvad er konsekvensen, hvis digerne ikke er der i dag? For landskabet / for dyrelivet / for beboerne 

Hvem har ansvaret for digernes vedligeholdelse? 

Hvor lang er levetiden på et dige? 

En stor tak til kollegaer og de mennesker, jeg talte med undervejs. Jeg har oplevet en utrolig 
imødekommenhed. Det gjorde emnet spændende og nærværende. 

 

 

I den periode jeg arbejdede med emnet var der fortrinsvis vindstille og en dagstemperatur på minus 
6 grader. 

De fotos du finder i hæftet anno 2010 har jeg taget undervejs i processen. 

 

 

Håber du må blive ligeså grebet af emnet som jeg gjorde, da jeg arbejdede med 
det i december 2010. 

 

Dorit Iversen 

Naturkonsulent 

Dagtilbud, Esbjerg kommune 



5 

 

Den korte version: 

Ved Digehytten ligger det 2,5 km lange Søndre fløjdige, der mod vest mødes med Ribe diget, der 
går mod nord og Rejsby diget, der går mod syd. Ribe diget blev bygget i 1911 – 14. Lodsejerne og 
den daværende regering forsøgte at få en samarbejdsaftale i stand om et sydgående dige i 
forlængelse af Ribe diget med det daværende Tyskland. Det blev afvist. Det var årsagen til at 
Søndre fløjdige blev opført sammen med Ribe diget. Først efter genforeningen i 1920 fik lodsejerne 
forhandlet Rejsby digets opførelse igennem med daværende regering. Rejsby diget blev bygget i 
1923 – 25. 

Ribe diget med en længde på 18,5 km og Rejsby diget med en længde på 13 km er begge havdiger, 
der blev bygget af børsterne, håndværkere og ingeniører. I 1911 – 25 brugte man en 
spandkædemaskine til at transportere jorden fra fyldegravene til digerne. Børsterne fordelte jorden 
med skovl og trillebør. Klæg blev lagt på og her over græstørv. Under opførelsen af begge havdiger 
var der stormflod. Ved Rejsby diget omkom 19 af de ansatte under stormfloden i 1923.  

I 1978 – 80 blev Ribe diget reetableret. Sand blev pustet ind med en sandpumper via rør fra vaden. 
Diget stod sin prøve i 1986 og senere ved orkanen i 1999. Rejsby diget blev forstærket i 1982 – 83. 
Rejsby diget blev beskadiget under orkanen i 1999. Blev herefter forhøjet ved reetableringen i 2004 
– 2007.  Fløjdiget blev renoveret i 1998.  

Digerne er fortsat den sikreste løsning vi har for kystbeskyttelse. Digelauget har i dag ansvaret for 
vedligeholdelse af digerne. I samarbejde med Kommunen og Kystdirektoratet.  

I 2004 var Ribe diget med i et forsøg, hvor Ribe digelag i samarbejde med Kystdirektoratet fik 
udført en videnskabelig test af digets græslag. Forsøget blev udført i Hannover. Det viser sig at 
dette græsrodnet på en 10 – 15 cm er noget af det bedste kystbeskyttelse man har! 

 

 

Konklusion:  

Digerne blev etableret for at kystbeskytte og for at holde havvandet ude, så saltvandet ikke ødelagde 
markerne – afgrøderne kunne gro og dyrene græsse. Digerne blev dernæst etableret for at 
mennesket, der levede ved havet kunne leve trygt. 

For naturen betød digernes opførelse, at marsken blev frataget sit saltvand, der tilførte området gode 
næringsstoffer. For fuglelivet betød det store ændringer. Det tog 20 år før ynglefuglene kom tilbage. 
Diger, fyldgrave, bærmeveje og digesøer opstod. Digesøerne gav nye muligheder for fuglene. 
Digerne betød og betyder mulighed for at opdyrke land og sikkerhed for mennesket, der lever ved 
havet og deres ejendomme. Infrastrukturen langs havet blev sikret. I dag betyder sikkerhed alt. 
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Uddybende version: 

 

Hvor og hvornår er der bygget diger langs Vadehavet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                                             

           

Kortet gengiver hvor, der er bygget diger langs hele Vadehavet. 

Farverne på kortet fortæller, hvornår områderne er inddiget. 

 

                                    1900 tallet                      1800 tallet                  16 – 1700 tallet 

 

                                             14-1500 tallet                                  1300 tallet og før 
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Kort fra Kystinspektoratet 1997, der angiver hvor der er bygget diger langs  

den Syd- og synderjyske vestkyst. 
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Kystbeskyttelse 

Man kan undre sig over hvorfor digerne er placeret, der hvor de ligger i dag. Dels valgte man at 
digerne skulle følge landskabets grænse. Vel at mærke den grænse landskabet havde på det 
tidspunkt digerne blev bygget. 

Det vil sige at man hermed vælger, hvor kystlinjen skal være. Fortrinsvis for at beskytte byen og 
landskabet ved kysten. Hovedsageligt et landskab med mulighed for at dyrke jorden eller afgræsse 
området. 

Nogle steder som fx ved Tøndermarsken har man valgt at indvinde land. Derfor er der her et 
fremskudt dige, så området mellem det fremskudte dige og Højer diget er blevet tørlagt og nyt land 
er brugbart til opdyrkning. Et sådan inddiget marskland kalder man en kog. 

På øer som fx Manø, der ligger lige ud for kysten ved Digehytten, har man valgt at omgive hele øen 
med diger. For at beskytte byen og jorden. Se kortet på side 7. 

Digernes placering er et politisk valg, hvor man igennem historien har taget stilling til om man ville 
bekoste det arbejde og de materialer, der skulle til for at få et dige etableret.  

Det skulle overvejes, hvor meget jord der ville gå tabt, der hvor diget ville komme til at ligge. Hvor 
meget jord, der reelt blev skånet og hvor stor befolkningstætheden var. Det er stadig den centrale 
problematik, prioriterer vi området eller ej? 

Har vi råd til at vedligeholde digerne? Er de værdier, der er i området det værd? 

Nogle områder som fx på Skallingen har man valgt at lade være med at inddige – her råder naturen. 

Som det fremgår af billedet s. 6 har man bygget diger i Holland fra 1300 tallet og ned mod Eideren i 
nuværende Slesvig-Holsten, under Hertugdømmerne. Historisk har man altså bygget diger de sidste 
700 år, men i Danmark begyndte vi langt senere. 

Således er digerne ved Digehytten først bygget for ca. 100 år siden.  

Ribe diget med Søndre fløjdige i 1911 – 14 og Rejsby diget i 1923 – 1925.  

Se skitse og luftfoto herunder: 
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Digerne har altid været et værn mod havet, en forskansning. Før digernes opførelse var det 
stormfloderne, der satte dagsordenen for landdyrenes og menneskets overlevelse langs kysten. 

Ribe diget og Rejsby diget, der ligger ved Digehytten er begge havdiger, der direkte beskytter 
landområdet og beboerne i området mod havet. Søndre fløjdige er der imod et tværdige, der 
beskytter beboelsen inde i landet. Går der hul på et af havdigerne, så vil hele området ikke 
oversvømmes, men vandet kanaliseres ind på et område mellem tvær digerne. På den måde giver 
tvær digerne en ekstra sikring. 

Årsagen til at man valgte at bygge Søndre fløjdige, var ikke denne ekstra sikring, men en 
konsekvens af at det daværende Tyskland, der havde sin grænse et par km syd for Digehytten ved 
grænsegrøften, ikke ønskede at opføre et dige syd for Vester Vedsted. Den danske regering valgte 
derfor at bygge et tværdige 2,5 km ind i land så Vester Vedsted og landområdet her blev beskyttet. 
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På kortet herunder kan du se hvor grænsegrøften ligger. Lige ud for Råhede sluse. 

 

Når man vælger at kystbeskytte kan man vælge en blød kystbeskyttelse som fx kystfodring – en 
naturlig og dynamisk løsning, hvor indgrebet ikke ses. Det vil sige man vælger at tilføre kysten 
sand, så kystlinien forbliver, der hvor havet har bort eroderet sandet. Denne metode har man 
anvendt siden 1974. 

I Kystdirektoratet mener man i dag, at der kun skal kystbeskyttes, såfremt det er nødvendigt. Og er 
det nødvendigt, så skal kystbeskyttelsen være så naturlig som muligt. Blandt andet derfor anvender 
kystdirektoratet i dag først og fremmest kystfodring som kystbeskyttelse. 
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Kystfodring på den jyske vestkyst 

 

Man kan også vælge den hårde kystbeskyttelse som fx Høfdebyggeri. 

Her bygger man faste anlæg, hvor sandet kan lægge sig i hjørnet.  

 
Høfdebyggeri anno 1896 
 
 
På udsatte strækninger ved Vestkysten, f.eks Harboøre Tange og ved Bovbjerg, er der anlagt høfder 
som værn mod havets kræfter. Der er på Vestkysten anlagt ca. 100 høfder af granit og beton. De 
største sten i høfderne vejer over 15 tons. Den første høfde blev anlagt ved Bovbjerg i 1875. 
 
Høfderne kan ikke helt standse kysttilbagerykningen, men de har i næsten 100 år været den eneste 
brugbare metode til at reducere erosionen på Vestkysten. 

Endelig kan man vælge at bygge diger. 

Der findes flere forskellige slags diger. 
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Et havdige bygges langs havet, i en lige linje fx er Ribe diget bygget + 7 meter over havets normal 
0, det kalder man også kote 7. 

Man måler denne højde ud fra digets krone. Kronen er digets top. 

Dvs diget følger ikke landskabet. Fulgte diget landskabet ville digekronen være kuperet. Fordelen 
ved at bygge diget i en lige linje er at sikkerheden er konstant og du har en færdselsåre, på 
digekronen, hvor du kan gå og løbe på. 

Havdige 

 
Typetværsnit af et havdige 
 

Som det fremgår af denne skitse er konstruktionen på et havdige valgt som en skrålinje i landskabet. 

Herved slider vandet ikke på diget. Man kan sige at vandet mister pusten, når det langsomt skyller 
op mod diget. Jo højere diget er jo længere skal vandet løbe op af skråningen og mister derved sin 
styrke. 

På nyere diger/skråningsbeskyttelser har man valgt at lave en nubret overflade med sten lagt ned 
eller støbt ned i diget. 

For at styrke diget og mindske slitagen. Se foto herunder. 

 

Skråningsbeskyttelse udført med betonblokke. 

 

Valgte man i stedet at anvende en mur som dige konstruktion ville vandet blive presset op mod 
muren med en samlet vandmasse styrke og trykket fra muren ville kunne skabe en erosion under 
muren. Du får ikke taget farten af vandet og dermed taget styrken af vandet som ved den skrå 
konstruktion hvormed digerne er bygget. 
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Se tegning herunder: 

 

 

 

 

Når vandet presser sig ind mod diget øges det samlede vandpres jo højere vandstanden er. 

Det største vandpres vil ligge for neden af diget, hvor den samlede vandmasse trykker på. Det vil 
kunne skabe hul igennem diget for neden og dermed erodere diget.  

 

I dag bygger man ikke nye diger, men laver skråningsbeskyttelse. 
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Eks.: Som set ovenfor beskyttes eksisterende diger som her ved Thyborøn.  

Før i tiden brugte man jord, klæg og græs, når man byggede diger. 

Man lagde jord inderst så klæg og oven på græs. 

Græs diger er meget slidstærke p.g.a. deres rodnet.  

Er diget udelukkende bygget af sand så siver vandet ind under sandet ved stormflod og diget 
synker. Ved næste bølge fra stormfloden vil diget ikke længere skærme og en katastrofe opstår. 

Besøger du Vadehavscenteret kan du sammen med børnene forsøge dig frem. 

 

Når der bygges diger skal man huske at lave huller i digerne så vandet kan komme ud igen. 
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Ved disse huller bygges sluser som fx ved Kammerslusen. 

 

Langs Ribe diget er der tre frisluser og en kammersluse. Frisluserne ligger ved Darum, Kongeåen 
og Vester Vedsted. Vester Vedsted sluse, ligger et par hundred meter fra Digehytten. 

Bagvand dannes af vandet fra åløbende hvis vandet ikke kan komme ud. 

Varde å er ikke reguleret, som det eneste åløb ved hele Vadehavet.  

 

Sluser 

Bygges der diger, må der også bygges sluser. Vandet fra grøfter, bække og åer må have en 
mulighed for at nå ud i havet. Spærrer man vandløbene med et dige, vil vandet fra vandløbene 
hurtigt inden for få timer oversvømme meget store engarealer. 

Lader man digerne være åbne ved vandløbende, vil diget være uden betydning i tilfælde af 
stormfloder. I det 15,2 km lange Ribe dige findes der 4 sluser: 

Nordligst slusen ved Darum bæk, derefter Kongeåslusen, Kammerslusen ved Ribe å og sydligst 
slusen ved Vester Vedsted bæk. (Den ved Digehytten.) 

Af disse fire sluser er der tre frisluser og kun den ene, en kammersluse: Kammerslusen. 

Frisluser: 

Ribe digets tre frisluser fører alle vandet gennem diget i en tunnel. På tunnelens yderside findes 
sluseporten som på alle fire frisluser er selvvirkende. 

Det vil sige, det er vandet, der bestemmer, om porten skal være åben eller lukket. Er vandstanden 
højest indenfor diget, vil porten være åben, er derimod vandstanden i havet højest, vil porten være 
lukket. 
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Vester Vedsted sluse: 

Opført 1911 – 1912 

 

Vester Vedsted sluse er en frisluse, der blev bygget i 1911 – 1912 samtidigt med dige byggeriet.  

Billederne her viser slusens bygning. På billedet her over er man færdig med at bygge sluse 
væggene på hav siden og forskallingsarbejdet til sluse tunellen er lige påbegyndt. 

 

 

På dette billede er ydervæggene færdige og slusebunden er ved at blive jævnet inden den støbes. 
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Indervæggen og forskallingen til tunnellen er færdig. Støbningen af tunnellen kan påbegyndes. 

  

Slusen i 1984. Sluseklappen dækker tunell åbningen. Klappen eller porten åbnes og lukkes af 
vandets tryk på klappens inder eller yderside. 

Kammerslusen: Opført 1911 – 1912 – istandsat i 1978 – 1980. 

Dige åbningens belligenhed betød, at man af hensyn til sejladsen på Ribe Å måtte bygge en sluse, 
som kunne bruges hele døgnet og hele året. Slusen måtte kunne åbnes for skibe selv ved meget høj 
vandstand i havet. 

Man besluttede derfor at bygge en kammersluse. Det var ingeniør N.C. Monberg, som stod for 
byggeriet. Slusen blev 10 meter bred og dens bund kom til at ligge i kote 3,30. 

Pris: 462.000 kr. 

I 1978 – 1980 blev Kammerslusen istandsat. 

Der blev udført forskellige forstærkningsarbejder, ligesom alle sluseportene blev istandsat eller 
fornyet. 
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Fotos fra kammerslusen december 2010: 

                                                     Set fra Ribe å –  

                                                                                  ved ”Restaurant Kammerslusen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Tæt på, hvor du kan se slusedørene.  

                                                                                  Bemærk slusedørene er lidt lavere  

                                            end diget! 

 

 

 

 

 

 

Foto fra toppen af slusen,  

her fornemmer du  

hvordan Ribe å forsvinder ud i Vadehavet. 
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Og får en forståelse for hvordan slusen giver regnvand og vandet fra Ribe å en mulighed for 
gennemløb gennem digerne. Slusen kan åbnes og lukkes med vandstanden og holde vandet i kamre, 
så skibe kan passere såvel ved ebbe som flod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når portene ikke er åbnet p.g.a. vestenvinden presser vandet op mod Kammerslusen, så giver åerne 
bagvand i Ribe og bl.a. hovedengen oversvømmes. 

 

Der findes også andre former for diger fx et ådige: 

Ådige 

 
Typetværsnit af et ådige 
 
Et ådige er typisk udformet til at kunne modstå en høj vandstand i åen. Derfor har 
for- og bagskråning typisk samme hældning/anlæg, og det er lidt højere end den 
maksimalt forekommende vandstand.  
Ådiger udføres oftest som græsbeklædte jorddiger. Digets krone er bred nok til at 
lette maskiner kan køre der for at vedligeholde diget.  
 
Ulempen er, at bygges ådiget kun på en lille strækning langs åen, vil beboere 
længere nede af åen opleve at deres landområder hyppigere oversvømmes da 
ådiget vil resultere i, at vandet presses med større mængde og større styrke ned i 
områder ved åen, hvor der ikke er bygget ådiger. Vi ser det ofte ske i områder som 
Polen og lignende østeuropæiske lande. 

Varde å har et ådige se kort s.7 



20 

 

Digernes sikkerhedsniveau: 
 
Generelt kan man sige, at jo højere et dige er jo mere sikkert er det, da diget så kan 
holde en høj vandstand, hvilket er klogt i forhold til klima forandringerne. 
Når man kystsikrer beregner man på 100 års storme eller 20 års storme – statistisk. 
  
Hvad kan vi forvente inden for de næste 20 eller 100 år? Hvor stærke og hvor 
hyppige vil stormene komme? 
Bygger man et 30 års dige regner man med at det kun gennembrydes én gang hver 
30. år 

Men man kan ikke sige at det ikke sker oftere eller hvornår det sker. Det vil sige 
tror man det sker inden for de næste 30 år så kan det være at det sker om to år og så 
ikke igen de næste 30 år. 

Man taler derfor ikke længere om kystsikring, men om kystbeskyttelse. Så har man 
ikke lovet for meget. 

Men hvorfor er det vigtigt med vedligehold af digerne? Jo, vedligeholdes digerne 
ikke løbende kan der ske en lignende katastrofe som ved New Orleans.  

Årsagen til den store katastrofe her var misvedligehold af digerne. 

Så du kan vælge at bygge skoler eller sportsanlæg og ikke vedligeholde digerne, 
men kommer stormen skyller de nye skoler og sportsanlæg væk, hvis diget ikke er 
prioriteret vedligeholdt. 

I dag har digelaget med digeformanden i spidsen ansvaret for at digerne 
vedligeholdes. Det sker i et samarbejde med kommunen og Kystdirektoratet. 

Ribe diget er i dag et 250 års dige, dvs man regner med at der kun vil ske 
gennembrud en gang de næste 250 år. 

Græsset på Ribe diget er utroligt holdbart i rodnettet. 

I 2004 var Ribe diget med i et forsøg, hvor Ribe digelag i samarbejde med 
kystdirektoratet fik udført en videnskabelig test af digets græslag. Forsøget blev 
udført i Hannover. Det viser sig at dette græs rodnet på en 10 – 15 cm er noget af 
det bedste kyst beskyttelse man har! 

Det er jo også et tykt rodnet på en 10 – 15 cm. 

Fløj diget er bygget samme år som Ribe diget. Altså 1911 – 25. Fløjdiget blev 
renoveret i 1998. 

I 1999 gik Rejsby diget itu – Ribe diget holdt!  

Rejsby diget blev forstærket i 2004 – 07. Forstærkningen bestod i en forhøjelse af 
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diget, en udfladning af forskråningen og en forstærkning af denne med klæg. 

Rejsby diget er ikke lige så sikkert som Ribe diget. 

Rejsby diget var før restaureringen i 2004 - 2007 et 30 – 50 års dige. Efter 
restaureringen, er diget nu et 100 års dige. 

 

Ribe digets opbygning og historie:  

Før 1500 tallet havde man kun bærebøre at transportere sand, jord og klæg i. Siden kom trillebøren 
fra Holland, via Tyskland til Danmark. Det var en kolossal forbedring af arbejdsforholdene. 

 

Tegning: Ribe Amts tegnestue 

I 1800 tallet blev gravemaskinen taget i brug. 

Ribe diget blev bygget 1911 – 1914 – altså før 1. verdenskrig! 

På det tidspunkt var trillebøren og gravemaskinen og toget med tipvogne kommet til. 

Ribe diget blev bygget af firmaet Hoffmann og sønner og G. Løssl, pris 635.000 kr.  

Ribe diget er inklusiv Søndre fløjdiget 18,5 km langt. 

Ribe diget: 

Ribe diget opføres i 1911 – 14 og syd for daværende grænse opføres Ballum diget 1914 – 1919. 

Den Danske og Tyske regering kunne ikke blive enige om i fællesskab at lave et dige ved Rejsby i 
de år. 

Den Tyske grænse gik kun få km syd for Digehytten. En tid før genforeningen. 
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Derfor blev fløj diget bygget som afslutning på Ribe diget. Så var der skærmet for havet langs den 
danske vestkyst.  

Ved Ballum diget var det krigsfanger i Tyskland, der opførte diget.  

Præcist hvem, der arbejdede ved Ribe digets opførsel i 1911 – 14, hvor de boede og hvad de fik i 
løn. Hvor og hvordan de fik deres kost har jeg ikke fundet materiale på. Dog har lokalhistorisk arkiv 
lånt mig et bånd med en radioudsendelse fra 1978, ”Da diget blev bygget”, hvor lokale beboere 
fortæller det de kan huske fra deres barndom.  

De husker at ved Ribe diget var det polske skovarbejdere og enkelte danske arbejdere fra 
lokalområdet, der var ansat, som arbejdere. De blev kaldt børster. Børsterne var også folk, der ellers 
arbejdede ved havneanlæg eller jernbaneanlæg. 

Der var tillige ansat håndværkere som tømrer og smede samt ingeniører og entreprenører. 

Kristian Bro, der arbejdede på kammerslusen i 1911 – 12 fortæller: ”Jeg lavede Tømmer og mure 
arbejde og flyttede barakkerne. De (børsterne) arbejdede derude og de sang.  - Det var jo med 
håndkraft.” 

Sang: 

”Hej op og i  

En fald i væk 

Vi hiver alle mand 

 så har vi en i land.” 

Nogle af børsterne boede i barakbyer ved Ribe diget. Det menes at Digehytten dengang var 
marketenderi, hvor børsterne kunne købe mad og få sig en dram og et slag kort om aftenen. Et emne 
jeg gerne vil dykke længere ned i, men det bliver en anden opgave. 

Andre boede indkvarteret privat hos lodsejerne i området. De fik så mod betaling kost og logi. 
Kosten måtte de tage til takke med, hvad der blev serveret. Det fortælles at de spiste godt, hvis der 
kom nye frikadeller på bordet. Havde frikadellerne været en tur i kælderen og blevet lidt langhåret 
så kunne de holde længere. 

Til jul fik nogle af børsterne serveret mad i præstegården efter præsten og hans familie havde spist. 

Børsterne fra Polen og Danmark sendte penge hjem til familien. Mange drak en stor del af pengene 
op. 
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Hvorvidt dette er sandt eller ej er svært at sige. Det er helt sikkert, at for lokalbefolkningen, der har 
stået udefra og set børsterne arbejde og fulgt dem med nysgerrige øjne i deres fritid, har billedet 
været et andet end, de som har været tæt på og arbejdet sammen med børsterne. 

Jeg har valgt at nedskrive de udsagn jeg kunne forstå – lokalbeboerne talte alle gammel vestjysk. 

Det nedskrevne er taget med som bilag her, da fortællingerne er gode som små anekdoter, men ikke 
særlige valide. 

Under Ribe digets opførsel var der stormflod i 1911. Diget led store skader for over 50.000 kr.* 

Det nævnes ikke, at der omkom arbejdere ved diget. 

 

D. 6. november 1911 blev arbejdet standset og store dele af diget ødelagt af en stormflod. Til 
venstre i billedet her over ses en del af det ødelagte dige. Til højre ses fyldegraven og bærmevejen. 

*Citat: Hans Beier, f. 1899, søn af Truels Beier, der var med i den første digebestyrelse ved Rejsby 
diget. Fortalte ovenstående i 1983. fra bogen ”Og havet kom” af H.E. Sørensen s. 26. 

 

Rejsby diget opføres i 1923 – 25. 

Efter genforeningen i 1920 tager lokalbefolkningen fat. Et digeudvalg med Truels Stauning Jensen, 
Rejsby som formand (Digegreve), 158 lodsejere anmoder herigennem om forslag til sikring af 
marsken. Anmodningen sendes til Hedeselskabets kulturtekniske afdeling i januar 1921. 

Hedeselskabets kulturtekniske afdeling udarbejder et forslag hen over sommeren, der sendes til 
Vandbygningsdirektoratet i november 1921.  

I februar 1922 tager digeudvalget til møde i ministeriet for at få politisk opbakning herom. 

Der kommer et lovforslag om bygning af et dige fra Vester Vedsted fløjdige i nord til Søndernæs 
Banke i syd. 
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Anslået pris: 2 millioner. Lodsejerne måtte erklære sig villige til selv at betale en tredjedel heraf. 

Carl Jensen, konservativ politiker sammenstillede det at bygge diget med at forsvare sit land.  

Han havde i egne rækker problemer med nogle lodsejere, der ikke ville afgive jord til dige 
byggeriet. Der var ingen af partiernes ordfører, der gik imod lovforslaget. 

D. 5. maj 1923 startede den første gravemaskine på den nordlige position, der lå ud for Digehytten.  

Og femten dage senere begyndte den anden gravemaskine ved Rejsby å.   

Det 13 km lange dige var inddelt i ”stationer” for hver ca. hundrede meter.  

Samtidigt begyndte man byggeriet af digets sluser.  

Der skulle være tre en ved Vester Vedsted bæk, det gamle grænse vandløb, og en ved Rejsby å. 

Den sidste skulle også optage vandet fra Åbølling bæk, som blev ledet nordpå til slusen via 
fyldgraven.  

Endelig bibeholdt man den sluse ved Brøns å, som allerede eksisterede i det lave sommerdige. 

Hvem arbejdede her? 

Det blev politisk bestemt, at arbejdet ved Rejsby digets opførelse skulle udføres af bosiddende 
arbejdere. Kun i særlige tilfælde kunne man ansætte udenlandsk arbejdskraft. 

Det var påkrævet, at børsterne var medlem af Arbejdsmændenes Fagforening, der tilså 
arbejdsforholdene under dige byggeriet.  

De ansatte børster ved Rejsby diget havde arbejdet ved landbruget, i tørvemoser og nu ved diget. 
Der var 300 ansatte. 

De var fra 18 - 63 år fremgår det ud fra de omkomne ved stormfloden i 1923. 

De boede i barakbyer nær Vester Vedsted bæk og ved Rejsby å. Ved barakbyen var der et 
marketenderi, hvor de ansatte kunne købe mad. Der var tre piger ansat i marketenderiet og et 
bestyrerpar. 
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Ved Rejsby barakby var der værksteder, smedje og kontorbarakker. Ingeniører og formænd boede 
der også. 

Der var skure til brændsel, olie, motorer, rør, slanger osv. 

I en mandskabsbarak var der plads til 70 mand. Der var også mindre børstehytter, som her ved 
lejren ved Rejsby sluse. 

 

 

 

 

 

 

 

Når de havde fri blev, der spillet kort, snakket ved essen i smedjen, drukket øl, snaps og brændevin 
som blev lavet på kogesprit. Og så blev der danset på bordene imens de sang: ”Her er liv og glade 
dage, her går solen aldrig ned.” 

Børsterne var nogle vidunderlige mennesker, der kunne tage fat med en skovl, beretter en kollega. 

De var arbejdsomme og humoristiske, de klarede sig under de barske forhold, måske med et lille 
bræk, så de kunne overvintre i tugthuset, men om foråret så var de klar ved digerne igen. 

Alternativet var fattigloven, hvor du kunne modtage almisse, men blev udelukket af samfundet. 

Det var jo længe før Steinckes socialreform a´1933.  

Der var nogle, der var akkord lønnet. Det var dem, der arbejdede med græstørv. De fik fire øre pr. 
kvadratmeter. De kunne holde en indtægt på 100 kr. pr. uge, når kost og logi til 24 kr. var betalt. 

Andre var timelønnet som dem, der arbejdede med anlægget oppe ved Høgsbro. 300 mand 
arbejdede i tre hold langs diget. De fik en timeløn på 92 øre i timen, hvilket var godt i samtiden. Det 
gav en ugeløn på en lille halvtredskroneseddel. Ud fra denne beretning kan jeg se at deres 
arbejdsuge har været på ca. 50 timer. 

Stormfloden 30. august 1923: 

Under arbejdet med digebyggeriet indtraf en katastrofal stormflod torsdag d. 30. august 1923, 
hvorved 19 ingeniører og digearbejdere, der alle var beskæftiget ved byggeriet omkom.  Kilde s. 19 
”Og havet kom” af H. E. Sørensen. 
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”Digebyggeriet Vester Vedsted – Søndernæs var kun godt begyndt. Fra Rejsby Ås udløb var man 
kommet ca. to km mod syd, og nordfra var man nået til Råhede, men hele strækningen mellem 
Råhede og Rejsby å var uden beskyttelse. Ved Rejsby sluse lå i læ af diget en lille barakby, og her 
var det, at havet gik til angreb. Af digets i alt fem km lange strækning var de 1400 meter afleveret 
til staten og godkendt af digebestyrelsen, 900 meter på den nordlige og 500 meter på den sydlige 
sektion.  

Havets indbrud ved Rejsby sluse skete med en uimodståelig kraft. Hvor der før lå en hel lille by 
med marketenderi, ingeniørkontorer, formandsboliger, barakker til mandskabet samt smedje, var alt 
forsvundet.  

Det eneste, der var tilbage, var en transformator. Træbygninger og alt andet var skyllet op på 
markerne mellem Rejsby og Kærbølling. Vandet var på sit højeste torsdag aften d. 30. august kl. 
19.15. Det sank betydeligt i løbet af natten og formiddagen, fredag, men det var dog ikke muligt at 
komme ud i engene og lede efter forulykkede og kreaturer bl.a. på grund af sommerdigerne.” 

Efter stormfloden blev en ny barakby opført et mere sikkert sted på bakken ved Hviding kirke. 

Stormen havde ikke udelukkende taget 19 mand, der var også sket store skader på digerne. Det løb 
op på 200.000 kr. som blev erstattet af staten.  

Efter stormen blev der rejst en mindesten for de 19 omkomne. 

Grev Schack´s tale ved afsløringen af mindestenen et uddrag af hans tale lyder: 

….….en tak til dem, der døde for at skabe bedre vilkår og tryghed for mennesker der, hvor hav og 
storm før drev deres spil.”  

Rejsbydiget stod færdigt i 1925. Og holdte stand mod havet til 1976, hvor det blev renoveret første 
gang. 

I maj 1927 besøger Kong Christian X Rejsbydiget. Til minde om kongebesøget får digeformanden 
kongens ja til fremtidigt at kalde diget for Kong Christian d. x´ s dige. 

Jeg har valgt at lægge mine øvrige noter fra bogen ”Og havet kom” af H. E. Sørensen ind som bilag 
2. Bogen indeholder et hav af avisartikler og første håndskilder. Er bestemt en læsning værd!  

 

 

Nyere tid:   

Ribe diget 1978 – 1980 

Efter flere stormfloder, bl.a. den store stormflod i 1976, blev der sat gang i ideen om at forstærke 
digerne. 
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D. 10. juni 1976 vedtog folketinget en lov om forstærkning af Ribe diget. 

Et hollansk firma: Bos & Kalis udførte arbejdet. 

Pris: 54 mill. Kr.  

Arbejdet påbegyndt i 1978. 

Det gamle dige blev lavet helt om.  

Både den udvendige og den indvendige side af diget blev lavet mindre stejl, ligesom diget blev 
forhøjet. 

Se skitser herunder. 

 

Det gamle Ribe dige bygget 1911 – 1923 

Tegning: Ribe Amts tegnestue 

 

 

Det nye Ribe dige bygget 1978 – 1980  

Tegning: Ribe Amts tegnestue 

Måden , det nye dige blev bygget på, var en ganske anden end, den der blev anvendt under 
byggeriet i 1911 – 1914. Denne gang valgte man at pumpe fyldsandet ind fra havet. (Se foto s. 28) 
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Fra sandpumperen, som ligger et stykke ude i havet, pumpes sandet gennem tykke rør ind til det 
sted på kysten, hvor det skal bruges til fyld på diget. 

 

 

 

De tykke rør, hvorigennem sandet pumpes. 
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På skitsen her over ses det tydeligt, hvordan konstruktionen ændres fra det gamle til det nye dige. 

 

 

Stemningen i befolkningen om Ribe diget skulle forstærkes i 1978 var for og imod. 

I radio udsendelsen fra 1978, ”Da diget blev bygget”, fortælles der: 

”Marsk bonde – du har jo oplevet blanke hans (= havet).” ” Jeg tror det gamle dige kunne holde. 
Måske en forstærkning. Men den har kunnet stå for en isflod. Men jeg tøt ikke det er nødt at bygge 
et nyt dige. En forstærkning ville være rigelig. Den fik en uheldig facon sidst gang den blev 
reetableret - ja det gjorden den, men det kunne der vel laves om på. Jeg er imod det nye dige skal 
bygges. Om 100 år tror jeg der kommer nyt dige igen. Jeg ville hellere ha ofret penge på et 
fremskudt dige. Om 100 år er Mandø nok landfast med Sønderjylland”. 
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Søndrefløj dige blev reetableret i 1998 se tegning herunder. 
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Rejsbydiget, der led store skader under den sidste store stormflod d. 3. december 1999, blev 
reetableret i 2004 – 2006. Som tegningen her under viser, var det et stort indgreb, hvor digets 
forskråning fik pumpet sand ind og 0,75 m klæg blev lagt på. Forskråningens hældning blev herved 
ændret kraftigt og digekronen blev forhøjet fra den eksisterende kote 6,75 til kote 7,10. 

Se de helt nye skitser her under. Den lige streg viser Rejsby diget før renoveringen. 
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Vedligehold af digerne i dag og i fremtiden. 

Digelagene 

Det er digelaugets opgave at vedligeholde digerne. Digeformanden har ansvaret for at det sker. 

Der afholdes et forårs digesyn, hvor diget efterses for skader, der er opstået i løbet af vinteren. Der 
tages stilling til om skaderne er så store de skal udbedres den følgende sommer. 

Der afholdes et efterårs dige syn, hvor man ser på om målet for sommerens reparationer er nået. 

Det er ikke muligt at reparere om vinteren! Ved reparation er det vigtige at få vedligeholdt græs 
laget, da det er græsrodnettet, der beskytter diget. Så evt. nyt græs skal lægges og have lov at gro i 
sommeren og efter sommeren inden vinterstormene sætter ind. 

I marts er der en dige vandring.  

Før kommune sammenlægningen i 2007 var det repræsentanter for stat og amt der var med. 

I dag er det en repræsentant fra Kystdirektoratet, der er med som rådgiver samt Tomas Jensen, ansat 
i Vej og Park, der er repræsentant for Esbjerg kommune. 

Der har også været en repræsentant fra Fødevarer og Erhverv, der holder øje med forlandet. 

De var bl.a. med da man valgte at dræne og lægge drænrør ned i digets forkant for få år siden. 

Da betalte Fødevarer og Erhverv 50 % af omkostningerne. 

 

Hvem sidder i digelaget i dag? 

I Ribe digelag sidder der 5 lodsejere, der ejer diget. 

To lodsejere fra området syd for Ribe å og tre nord for Ribe å.  

Lodsejerne er stemmeberettigede og valgt ind for 5 år af gangen. 

De vælger en digeformand. 

Hans Tobiasen er valgt ind som formand.  

Digegreve er det samme som en digeformand. 

En digeformand er ikke ansat, men valgt- dvs det er ikke noget du kan leve af,  

men der gives diæt penge for at bestride hvervet. 
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Digelagets økonomi: 

Før 1980 opkrævede man dige skat fra lodsejerne. 

Den gang fik man ca. 80.000 kr. fra Bramming og Ribe kommuner til vedligehold. 

Så kom der en ny partsfordeling i 1980, hvor Ribe by også skulle beskyttes af Ribe digerne. 

Man indgik herefter en aftale, der sagde at digelaget får 100.000 – 150.00 kr. til vedligehold, og 
herefter valgte digelaget ikke længere at indkræve digeskat. Men de har ret til at indkræve det. 

Ved særlige vedligehold f.eks. ved sluserne kan digelaget ansøge om flere penge ved Esbjerg 
Kommune. 

Digelaget har indtægter ved afgræsning af får på digerne. Den lodsejer, der har får græssende på 
digerne, betaler en jordleje til digelaget.  

Skaderne på diget er som regel ved digesluserne og ikke på selve diget. 

Ribe diget holdt ved orkanen 1999. 

Rejsby diget blev ødelagt en del og blev forhøjet efter 1999. 

I dag får Ribe digelag midler fra Esbjerg kommune. 

Vedligehold af digerne: 

Det er digelaget, der har ansvaret for vedligehold af digerne. Vi har spejderne til at hjælpe på øst 
siden af diget og betaler en entreprenør for oprydning på vest siden af diget. 

Det er sådan set digelagets største udgift at få fjernet flodskarn. 

Det skal fjernes fordi det ødelægger græslaget og græsvæksten. 

Rejsby diget har skatter, da der her kun er få ejendomme til at betale for digets vedligehold. 

 

Fremtid: 

Har digerne stadig deres berettigelse? 

Betænkning af 1980 siger at sikkerheden går frem for alt. Det vil sige natur og dyreliv er sekundært.  

Man har arbejdet med stendiger og jern vægge, men blev enige om at græs digerne med den form 
de har i dag er de bedste.  

Græs er det vigtigste det er 80 % af digets styrke, da det har et godt rodnet. Conrisk stod for 
undersøgelsen.  
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Græs er det billigste og det bedste. 

 

Et alternativ til diger er at lave flydende huse eller flydende byer. Det undersøger man muligheden 
for i Holland. 

Det er jo en prioritering, om man finder digerne har sin berettigelse. 

Vi må regne med at vandstanden stiger mellem 80 og 100 cm inden for de næste 100 år. 

I tidligere istider har vandet været bundet til gletcherne. I dag med klimaforandringerne, hvor isen 
smelter, så vil vandstanden stige. 

Giver klimaforandringen så også kraftigere storme, så må man sige det er fornuftigt fortsat at have 
diger. 

For landdyr og beboerne ved kysten er det en katastrofe hvis digerne ikke er der ved stormfloder. 

Raser stormen, kan man ikke redde evt. huller i digerne imens stormen raser. Så er der kun en 
mulighed det er evakuering af beboere og evt. dyr. 

I dag skal vi med stigende befolkningstæthed have et sted at være, der skal være jord nok. Derfor er 
digerne fortsat nødvendige. 
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(Se side 31 og 30). 
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Bilag 1 

Byggeriet af det gamle Ribe diget. 

”Da diget blev bygget” udsendelse fra d. 9/11 1978 – i regionalradioen kl. 12.45 og kl. 17.00  

ca. 45 min. 

Udsendelsen tilrettelagt af: 

Bjarne Thybjerg, der  havde  talt med  beboere fra Vester Vedsted, Sdr. Farup, Øster Vedsted og 
Åtte. 

Niels Andreasen, Claudia Brun og Christian Brun. Åge Lorentzen og Ingrid Sørensen fra V. Vested. 

Hans Faghus og Ingrid Jensen fra Sdr. Farup. 

Holger Hansen, Murer Pedersen og Ejner Nielsen fra Øster Vedsted samt Thyge Thygesen fra Åtte. 

 

Frit efter båndet – det er på gammel vestjysk, men så vidt jeg kunne forstå! 

Snakken går og alle byder ind. 

”For over 60 år siden fik vi diget.” 

”1909 begyndte det at blæse fra syd øst og vinden gik i sydvest det giver jo en stor stormflod. 
Bedste mente fårene skulle ind. Men far mente det ikke. Da de kom op til diget ved kronen kom der 
en bølge og tog fårene med sig. De druknede. Vi børn måtte ikke komme ud, bølgerne gik op mod 
stuehusets sønder længe vi kunne høre når bølgerne slog ind mod huset.” 

”Jeg husker der var vand inde i laden. Skal vi ikke ha fårene hjem? nej… men da jeg var færdig 
med at malke hen ved røgt tid så var det godt at hente dem, men da sejlede de af med æ vand.  
Sådan noget skidt! Vi havde en ko ude i stalden, men det var for sent , vandet var oppe mit i æ 
lade.” 

”DE havde snakket om et dige, men så i 1910 begyndte de rigtig at snakke om det og så i 1911 blev 
det til. 

Sang: 

I gamle Ribe by, 

Hvor gåsen gik så bly 

Så tit i engene 

Og så på blomsterne, 
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Der går hans navn endnu  

Med birkelyst i blu 

Han sagde:  

Det næste hav bli´Ribes grav 

Og han tog fat med største energi 

For diget sat med Kammersluse i. 

”En sang ved en af de berømte januar møder i Esbjerg en eller anden poet har skrevet det om Søren 
Brorson, Han var Ribe kredsens folketingsmand dengang. Han var fortaler for at diget skulle 
bygges. Han havde Vesterhavets skade på hans egen krop. For når der var stormflod gik det altid ud 
over hans gård. Det gik ud over det hele fra Darum til Tønder. Det begyndt ikke med ham, men det 
gik godt da vi fik en mand her fra egnen, der vest hvad det betød få æ bønner når der var stormflod.  
Så gav det genlyd i folketinget og så kom der gang i det.” 

”Der var for og imod. Nogen mente de øger vor enge = ødelægger vore enge. Og æ enge er ikke 
noget værd mere. Andre mente: Vi får først styr på vore enge når diget bliver bygget og vi får styr 
på æ Vesterhav. Og se de fik ret.. Det dige er guld værd.” 

”Det første dige, der blev bygget var fløjdiget. Se æ bismark han ville jo ikke med – altså æ Tyskere 
de ville jo ikke være med.” 

”Det var Søren Brorsen, der fik det igennem. Det kan vi takke ham for.” 

”Det var polakker, der byggede fløjdiget – de var skov arbejdere, der arbejdede der. Men det var 
først da den store gravmaskinen kom, at det gav noget. Jeg hjalp hver dag i sommermånederne da 
jeg var 11 – 12 år.”  

 ”Der var to grav maskiner. Ved fløjdiget med tipvogn. Den lille ku gå ved fløjdiget  om til æ 
gammel å leje. Så gik den ikke længere så klarede den store rasten.  Og den store på det dige til 
Darum.” 
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”Ved sommerdiget var det jo kun håndarbejde, de gravede det op. Og så havde de  tip vogne. Vi 
måtte ikke være derude. De havde ikke gravmaskine..” 

 

 

”Ved fløjdiget var der heste for. Vi drenge måtte jo ikke komme for tæt på. Det var vist nok i 1911 
de begyndte at bruge gravemaskinen.” 

”Se så ville de jo have et lokomativ  til at køre med Tipvogne. Med 14 heste og en kusk til hver 
spand heste. De havde station her omme ved Sønder Farup. Lokomativet var en stor historie. Omme 
ved slusen pumpede de vand ustandeligt for det skulle jo støbes. De kom med maskinen på en 
blokvogn. Hele lokomativet kom med blokvognen. Her  var de 14 heste for.” 

”Det var en stor larmende gravemaskine. Ved Kammerslusen var der en rambuk, Omfattet med 
nysgerrighed og frygt den var stor og farlig, der var vist nok en der blev slået ihjel. Og om ved 
Bjerrum var der vist en, der var druknet.” 

”Marketenter Jensen havde 50 mand på kost. Mange danskere, men mest polakker. Der var også 
helt unge fra Vester Vested. Et par unge mennesker drog med stude for at samle klæg sammen.  
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Din bror tog ud med stude så de kunne trampe æ klæg sammen. Den store gravmaskine hældte det 
jo ud med sliske, men så skulle det jo trampes sammen. ” 

”Det kom ned med store trillebøre og kreaturer trampet det til. Der var en stats ingeniør han var 
ikke tilfreds.” 

”Kreaturene skulle jo vandes og røgtes. Jeg hjalp min bror jeg var 10 - 11 år.” 

”Jeg var med bag på æ cykel. Vi havde en melmad med hjemme fra mor. Og en sodavand vi købte 
derude for 6 øre. Det var jo også penge! ” 

 

 

 

Kristian Bro arbejdede på kammerslusen: 

” Jeg lavede Tømmer og mure arbejde og flyttede barakkerne.  

De arbejdede derude og de sang. Det var jo med håndkraft.” 

Sang: 

”Hej op og i  

En fald i væk 
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Vi hiver alle mand 

 så har vi en i land.” 

 

”Der var en formand Hjul. Han red på en rusisk hest. 4,50 kr. kostede det for 50 bajer. Han drak 50 
bajer hver dag. – å æ daw.”  

”Vi snakkede med formanden og ingeniørerne. Mest min far. Han gik jo oppe i engene.” 

”Det var mest polakerer. De var da gode nok. Men de var bisser.  Vi kaldte dem digebisser. De var 
slem til æ flask.  Det sagde entreprenøren: Søndag drikker de ugelønnen op. Mandag sover de. 
Tirsdag er de på den igen. Det gik sådan i tre år.” 

”Løn 35 øre i timen. Det tjente han i 1912 ved digerne.” 

”Vi havde to indkvarteret de var fra Lemvig. De kom rejsende og bød sig til. Den ene var vist 
formand.” 

”De fik kost og logi og resten sendte de hjem til konen. De gav 8 kr. i ugen for kost og logi. Min 
mor kaldte ham markrel, men det kunne han ikke lide da han kom op fra æ fisker egn af.De fik 40 
øre i timen.” 

”En blev så fuld - så sat de ham i en trillebør og kørt ham hjem til æ kone. Hans kone var smålig. 
Hun bød et stykke brød til hver. De sagde i æ by hun skulle da bare have lagt det på et fad så kunne 
de selv tage. De spiste mere end hun kunne nå at skære brød af. Men hun ville spare så de åd bare. 
Ha! Ha!” 

”Ny frikadeller kun de æde af, men lagde de frikadellerne ned i kælderen så de blev lidt mugnede så 
sparede de. Dem med hår å de kunne holde længe! Man skulle jo spare.” 

”Jeg var fem år da diget blev bygget. Jeg er født ude på ydre Bjerrum. Det var begivenhedernes 
centrum. Vest for Bjerrum  ( ved Kammerslusen så vidt jeg kan se på kortet. Red.), var der 
barakker, marketenderi og værksteder. Navnlig Smedje. Der var også en kro, hvor folk var 
indkvarteret. Børsterne arbejdede der. Et uddødt folkefærd. De arbejdede ellers ved havneanlæg og 
jernbaneanlæg.” 

”De var meget god modige jeg var ikke bange for dem. ” 

”De skulle altid have brændevin med når de gik på arbejde. Havde kun det tøj de gik og stod i. Det 
var strengt arbejde de blev udsat for!” 

”De fik for møg spiritus, der var en der druknede, så skulle de ud efter ham i æ gammel å. De havde 
en stige med og et reb, hiv op, hiv op. Men en af de værste rødder derude sagde nej -  det kan vi 
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ikke være bekendt det er jo et menneske. De blev kaldt børster og bisser, men de var nu gode nok. 
Det var ikke bare hårde kanaljer!” 

”Ikke så hårde som man gjorde dem til.” 

”Jeg kan bedst lide børster i stedet for bisser. Bisser har ikke så god en klang.” 

”Hofmann og hans brødre arbejdede på diget.  Men det var kun Hofmann der kom hjem i 
præstegården.  Han var chef for byggeriget. Han kom fra Esbjerg. Kl. 21.30 – så skulle han hjem for 
de begyndte at arbejde kl. 4 om morgenen. Arbejderne det var børsterne. De havde jo barakkerne til 
om aftenen. Børsterne ville jo gerne drikke, de gik syngende forbi når de skulle ud at drikke. De 
kunne drikke for en 25 øre. Vi børn var bange for dem. Min far Pastos Rubinstein, holdt 
juleprædiken for dem. Og efter vi havde spist fik de mad.”  

”Efter grænsen blev flyttet i 1920 var det gendarmerne vi havde til juleaften.” 

”Vi havde to smedje sønner fra Langeland for at opleve hvordan digebyggeriet blev til.  De var, 
vandt til at arbejde hårdt. De passede godt ind i det miljø. Men det var ikke nemt at arbejde med 
skovl og spade. Selv om de havde maskiner til at skære græstørv ud. Men klæget skulle jo ligges 
jævnt til med akkuratesse inden der kunne komme græstørv på. Det var arbejde, der skulle gøres af 
folk, der havde forstand på jordarbejde.” 

”Børsterne.De var hyggelige og flinke, men de drak jo altid. De var ikke hygiejniske, det var de 
ikke! Men vi havde jo en gendarm til at styre dem. Han boede ned i Sønder Farup. Men for det 
meste passede de dem selv. De arbejdede. Kom hjem og spiste. De drak lidt og sov. De drak det 
hele op.” 

”De kunne godt blive lidt voldsomme. Der var nu også en fuld svensker, han var ellers dygtig, men 
han drak. Og han væltede suppetarinen. Han tog en flaske og ville slå far, men så var der en der tog 
flasken fra ham bagfra, ham kaldte de æ smørre, men han forsvandt herfra. ”  

”Gammel å lå nord for Bjerrum. En råbte Hjælp, far måtte ud med båden, der stod der en blodig 
børst. Han kom hjem og fik noget forbinding på. Næste dag kom så politiet.” 

”Men det var pæne folk.” 

”De kom tit op at slås det var altid æ polakker, der startede.” 

”Polakkerne skulle jo ellers sende pengene hjem, men det var tit de drak pengene op.” 

”Thomas Thøgersen var to år gammel og blev væk, de fandt ham sovende over i en af barakkerne 
sovende i armene på en af børsterne. Der lå han trygt og godt. Men mor ville ha ham luset bag efter. 
Og broderen måtte også luses fere dage efter.” 

”1911 var der oktober storm, det tog noget af diget. Det halv af diget var væk. Særlig i den nordlige 
ende. Så de kunne begynde forfra. Der var også mange maskiner, der havde lidt skade.” 
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”Dem der arbejdede på gravemaskinen. De spiste her.  Den sejlede helt ind til Sdr. Farup by  - 3 
km.!” 

”Vi var stukket af i et par træsko, vi kravlede oppe på gravmaskinen og så kom, der pludselig vand. 
Det blev til et hav inden vi kom ned og så var det bare med at komme hjem inden vi fik vand i 
træskoene. Men da vi kom hjem fik vi en å æ klaptræ! Ha!Ha!” 

Kvinde fortalte: ”Jeg kom fra Vestermark og skulle ha´plads i Øster Vedsted under stormfloden.  
Nogle mænd gik og samlede flodskarn. Jeg skulle søge job i Øster Vedsted.  ”Vend dog om”, sagde 
mændene. Det gjorde jeg ikke jeg skulle jo i plads. Jeg var selv på vejen. Den gamle mand, der tog 
imod mig sagde ”du må heller komme ind af æ bryggers dør sådan som du ser ud”.  Hvordan er du 
dog kommet igennem? Jo jeg cyklede. Vi har ikke fået for meget lavet, æ kone var syg. Men floden 
var inde i huset. Ude i stalden. Kræ stod i vand. Soen måtte han hive strikken af. Det var jo 
slagtesvinet og den var ikke nøe at druvn. Han fik lukket lågen op så den ku få forbenene op og så 
kunne den stå med hovedet oven over.” 

 

Bilag 2 

Mine notater og uddrag samt sammensætninger fra kilde:  

”Og havet kom” af H. E. Sørensen. 

Rejsbydiget opføres i 1923 – 25. 

Efter genforeningen i 1920 tager lokalbefolkningen fat. Et digeudvalg med Truels Stauning Jensen, 
Rejsby som formand (Digegreve), 158 lodsejere anmoder herigennem om forslag til sikring af 
marsken. Anmodningen sendes til Hedeselvskabets kulturtekniske afdeling i januar 1921. 

Hedeselvskabets kulturtekniske afdeling udarbejder et forslag hen over sommeren, der sendes til 
Vandbygningsdirektoratet i november 1921.  

I februar 1922 tager digeudvalget til møde i ministeriet for at få politisk opbakning herom. 

Der kommer et lovforslag om bygning af et dige fra Vester Vedsted fløjdige i nord til Søndernæs 
Banke i syd. 

 Anslået pris: 2 millioner. Lodsejerne måtte erklære sig villige til selv at betale en tredjedel heraf. 

Carl Jensen konservativ politikker sammenstillede det at bygge diget med at forsvare sit land.  

Han havde i egne rækker problemer med nogle lodsejere, der ikke ville afgive jord til dige 
byggeriet. Der var ingen af partiernes ordfører der gik imod lovforslaget. 

D. 5. maj 1923 startede den første gravemaskine på den nordlige position, der lå ved Digehytten  

Og femten dage senere begyndte den anden gravemaskine  ved Rejsby å.   



43 

 

Det 13 km lange dige var inddelt i ”stationer” for hver ca. hundrede meter.  

Samtidigt begyndte man byggeriet af digets sluser.  

Der skulle være tre en ved Vester Vedsted bæk, det gamle grænse vandløb, og en ved Rejsby å. 

Den sidste skulle også optage vandet fra Åbølling bæk, som blev ledet nordpå til slusen via 
fyldgraven.  

Endelig bibeholdt man den sluse ved Brøns å, som allerede eksisterede i det lave sommerdige. 

 

Hvem arbejdede her? 

Ved Rejsbydiget: 

”Det politiske udvalg er enige i, at arbejdet ved digets opførelse må ske ved her i landet bosatte 
arbejdere. Kun i særlige tilfælde kan ministeren for offentlige arbejder tillade undtagelse herfra.” 
citat s. 10  

Socialdemokratiet var allerede på banen her! 

En af ingeniørerne og en del af teknikkerne ved de to store gravemaskiner var tyskere, mens resten 
af arbejdsstyrken – ca. 300 mand – var danskere. Nogle – relativt få – af dem var lokalarbejdere, 
mens flertallet var ”børster”, som var kommet fra hele landet, tiltrukket af det store arbejde.  

50 – 60 personer, deri indbefattet fire kvinder fra digets marketnderi, samt de ledende ingeniører og 
formænd, var i går sysselsatte ved diget. Kilde Vestslesvigs tidende” d. 31. august 1923 af redaktør 
Peter Skovrøy. Fra Og havet kom af H. E. Sørensen.s. 21.  

70 arbejdere, to ingeniører, to formænd, en maskinmester, smede, murere og tømrere samt 
entreprenør Carl Nielsen. Notat af Henry Jacobsen, der var formand ved byggeriet af Rejsbydiget, 
afleveret til Historisk Forenings arkiv 1983. fra bogen Og havet kom af H. E. Sørensen.s. 31. 

Eks. På CV: 

Notat af Henry Jacobsen, der var formand ved byggeriet af Rejsbydiget, afleveret til Historisk 
Forenings arkiv 1983. fra bogen Og havet kom af H. E. Sørensen.s. 34 og 35. 

Christian Larsen fødtes i København d. 6. august 1902, men voksede op i Vejle hvortil forældrene 
flyttede, mens han var lille. Endnu inden konfirmationen blev han sendt ud at tjene hos bønderne, 
og i 1917 kom han i smedelære i Taulov mellem Kolding og Fredericia, hvorfra han fire år senere 
fik svendebrev. 

Arbejdede ved forskellige entreprenørfirmaer, da det var svært at få arbejde. Bl.a. den ny banegård i 
Fredericia og i sommeren 1923 på Tørvefabrikken i Grindsted. Søgte i august sydover mod 
digearbejdet mellem Vester Vedsted og Astrup Banke. 
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Eks. På CV: 

Hans Peter Thielsen, Skærbæk (1899 - 1984) havde arbejdet ved Rejsbydiget. CV: Tjenestekarl ved 
landbruget, grænsegendarmeriet, arbejder i tørvemosen og digearbejder.  Blev i 1940 – 49 formand 
for Arbejdsmændenes Fagforening i Skærbæk. Og havet kom af H. E. Sørensen. S. 64 

 

Hvor gamle var de? 

Ud fra listen af de omkomne ved Rejsby diget 1923 har vi en fornemmelse af de ansattes alder og 
job: 

Kilde ”Og havet kom” af H.E. Sørensen 

Arbejder  født i Sverige: 1987 – 1923: 36 år 

Ugift 40 år 

Ingeniør født i København. 1885 – 1923: 38 år 

Arbejder født i Brede: 1880 – 1923: 43 år 

Arbejder fra Vejen: 1860 – 1923: 63 år 

Tømrer: født i Helsingør: 1900 – 1923: 23 år. 

Murer: født i Ustrup gift og bosat i Ribe : 1886 – 1923: 37 år 

Arbejder: født i Gånsager: 1903 – 1923: 20 år 

Arbejder: født i Stubbæk: 1905 – 1923: 18 år 

Ingeniør: Født i tyskland: 1887 – 1923: 36 år 

Gravemester: Født i Tyskland: 1878 – 1923: 45 år 

Arbejdsformand: Født i Tyskland – gift - ca. 40 år 

Smed: Født i Grindsted – ugift: 1899- 1923: 24 år. 

Kusk: - ugift – Født i Odense: 1898 – 1923: 25 år 

Tømrer: Født i Skæve: 1892 – 1923: 31 år 

Arbejdsmand: Gift – født i Snejbjerg: 1889 – 1923: 34 år 

Arbejdsmand: ugift: Født i Herslev: 1885 – 1923: 38 år 
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Hvor boede de? 

Ved Rejsby diget: 

I marsken nær Vester Vedsted bæk og ved Rejsby å opførtes barakbyer med marketenderi til 
arbejderne. Ved Rejsby var der tillige værksteder, bl.a. smedie, og kontorbarakker, ligesom 
ingeniører og formænd boede der. 

Mandsskabsbarrak til ca. 70 mand plus mindre skure til brændsel, olie og andre ting, bl.a. motorer, 
rør, slanger o.s.v. På den modsatte vej lå et stort værksted (smedie m.m.) Og havet kom af H. E. 
Sørensen.s.31 

”Ude ved slusen og det ufuldendte dige lå der en række barakker, hvor ca. 200 arbejdere boede og 
spiste. Det var de såkaldte børster, der tog arbejde ved de store entreprenørarbejder rundt om i 
landet.”  

Og havet kom af H. E. Sørensen.s. 54. 

”Vi boede i barakker, og vi spist i marketenderiet, som var en hel lille virksomhed. Det blev 
bestyret af en mand, der hed Ole Lauridsen. Han stod selv for ølsalget, sad i kassen og førte 
regnskab og den slags. 

Foruden Lauridsen selv arbejdede hans kone og tre piger i marketenderiet. Og en af dem var en lille 
20 års pige fra jylland ved navn Dagny. Hun blev senere min kone. Kilde: Hans Peter Thielsen, 
Skærbæk (1899 - 1984) havde arbejdet ved Rejsby diget. CV: Tjenestekarl ved landbruget, 
grænsegendarmeriet, arbejder i tørvemosen og dige arbejder.  Blev i 1940 – 49 formand for 
Arbejdsmændenes Fagforening i Skærbæk. Og havet kom af H. E. Sørensen. S. 64 

 

 

 

Hvad lavede de når de havde fri? 

Christian Larsen, Smed , den eneste overlevende ved diget ved stormfloden 1923 skriver i vinteren 
1924 sine erindringer: s. 36 Og havet kom af H. E. Sørensen. 

Nogle spillede kort, andre drak bajersk øl og snaps – noget, som de allerfleste var meget slemme til.  

”De havde haft en smedje derude, der samledes de yngste af børsterne ofte efter arbejdstid.  

 

Kilde: Hans Peter Thielsen, Skærbæk (1899 - 1984) havde arbejdet ved Rejsby diget. CV: 
Tjenestekarl ved landbruget, grænsegendarmeriet, arbejder i tørvemosen og dige arbejder.  Blev i 
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1940 – 49 formand for Arbejdsmændenes Fagforening i Skærbæk. Og havet kom af H. E. Sørensen. 
S. 64 + 66. 

”Fredag aften gik det lystigt til, når vi havde fået ugeløn. Det var jo for en stor del gamle børster, 
der arbejdede derude. Så blev der hældt noget øl og brændevin gennem halsen, og der blev sunget 
og danset på bordene. Men de var gode ved pigerne. Dem rørte de aldrig. Men kom der en udefra, 
som prøvede et eller andet, så var der øretæver i luften. Det var vores piger – og dem havde de bare 
at lade gå i fred! 

Hvordan var børsterne? 

Kilde: Henning Jørgensen, arbejdsmand ved Diget i 1923. Født 1899. Fortæller i 1981 flg. : Fra Og 
havet kom af H. E. Sørensen. S. 57- 59.  

”Det var de vidunderligste mennesker, man kan tænke sig. Jeg kan huske mange af dem. Der var en 
vi kaldte Jens Langkniv. Og der var Alberti og Barlotti og Kammersangeren. Og Kandidaten, der 
hed sådan, fordi han havde været tugthuskandidat. Han havde fået et barn med en pige fra 
Bramminge kanten, men da hendes forældre ikke ville lade dem gifte sig, havde han kvalt barnet og 
derfor været i tugthus. 

Og Dragonen. Når han havde fået noget at drikke, så kunne man let få ham til at vise, hvordan man 
tæmmer en vild hest. Det kostede bare noget mere sprit. Han satte sig så op på en ganske almindelig 
bænk og gav den af sporene og piskede den og hev i tømme og bidsel! Det var en værre forestilling. 

Nogle af dem lavede et lille bræk eller sådan om efteråret, så de kunne tilbringe vinteren i tugthus. 
Og om foråret stillede de så igen…… 

De lavede et hjemmebryg af kogesprit og karbid. Føj….hvor det lugtede. Men de drak det, og jeg 
smagte det selvfølgelig også, og så hujede og dansede de til langt ud på natten og sang: ”Her er liv 
og glade dage, her går solen aldrig ned!”. 

Mig kaldte de bette Kusk, fordi jeg kørte med et heste tipvognstog. 

( Henning Jørgensen, som her fortalte arbejdede ved diget til det blev færdigt i 1925, samme år blev 
han gift og de købte et husmandsbrug i Lille Anst mellem Vejen og Kolding. Men konen var ikke 
rask så de solgte de igen i 1929, hvorefter de flyttede til Vejen, hvor Henning Jørgensen blev 
arbejdsmand.) 

Stormflod 30. august 1923 

Under arbejdet med digebyggeriet indtraf en katastrofal stormflod torsdag d. 30. august 1923, 
hvorved 19 ingeniører og digearbejdere, der alle var beskæftiget ved byggeriet omkom.  Kilde s. 19 
Og havet kom af H. E. Sørensen. 

Digebyggeriet Vester Vedsted – Søndernæs var kun godt begyndt. Fra Rejsby ås udløb var man 
kommet ca. to km mod syd, og nordfra var man nået til Råhede, men hele strækningen mellem 
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Råhede og Rejsby å var uden beskyttelse. Ved Rejsby sluse lå i læ af diget en lille barakby, og her 
var det, at havet gik til angreb. Af digets i alt fem km lange strækning var de 1400 meter afleveret 
til staten og godkendt af digebestyrelsen, 900 meter på den nordlige og 500 meter på den sydlige 
sektion.  

Havets indbrud ved Rejsby sluse skete med en uimodståelig kraft. Hvor der før lå en hel lille by 
med marketenderi, ingeniørkontorer, formandsboliger, barakker til mandskabet samt smedie, var alt 
forsvundet.  

Det eneste, der var tilbage, var en transformator. Træbygninger og alt andet var skyllet op på 
markerne mellem Rejsby og Kærbølling. Vandet var på sit højeste torsdag aften d. 30. august kl. 
19.15. Det sank betydeligt i løbet af natten og formiddagen, fredag, men det var dog ikke muligt at 
komme ud i engene og lede efter forulykkede og kreaturer bl.a. på grund af sommer digerne. Kilde. 
S. 20 – 21. Og havet kom af H. E. Sørensen. – artikel af Dr.phil N. Kingo Jacobsen fra Københavns 
universitet. 

Var de klar over faren? 

I smedjen ude ved diget arbejdede en ung mand fra skærbæk, og han var klar over faren, da han 
kendte den. Klokken 4 om eftermiddagen sagde han, at det nu inden længe ville komme til at gælde 
livet, for hvem der ikke sørgede for at komme ind til byen, hvortil man endnu kunne vade. Men 
ingen tog ham alvorligt, og der var endda nogle, som lo af ham. Kun en ung københavnsk kollega 
fulgte med ham, og så vadede de i vand til halsen, til de nåede Rejsby. Citat: Kilde Vestslesvigs 
tidende” d. 31. august 1923 af redaktør Peter Skovrøy. Fra Og havet kom af H. E. Sørensen.s. 22.  

 

Fra den sydlige del af diget var der to arbejdere, som desværre ikke var helt ædru, og som nærmest 
var ude af stand til at fatte, hvad der virkeligt var passeret. Den rus, de havde fået, blev deres død. 
Inden midnat drev de begge ind til Kærbølling som lig. 

Der blev sendt bud til Ribe efter både, da man ingen havde der kunne gå ud til diget og ud på natten 
kom der både pr. automobil fra Ribe. 

Kilde Vestslesvigs tidende” d. 31. august 1923 af redaktør Peter Skovrøy. Fra Og havet kom af H. 
E. Sørensen.s. 23.  

”Ingen af dem, der boede i barakbyen, kendte noget til, hvordan havet kunne komme i oprør i en 
storm, da de ikke var hjemmehørende i omegnen, men de var blevet advaret om, at der blev varslet 
stærk storm og højvande.” Kilde: Overinspektør Chr. Boysen, Brøns var i 1923 ansat som 
maskinarbejder på den gravemaskine, der arbejdede mod syd ud for Havervad. Og havet kom af H. 
E. Sørensen.s. 49 

Eneste overlevende på diget. 
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Notat af Henry Jacobsen, der var formand ved byggeriet af Rejsby diget, afleveret til Historisk 
Forenings arkiv 1983. fra bogen Og havet kom af H. E. Sørensen.s. 34 

Christian Larsen, der er ansat samme dag er med ude på diget for at flytte en maskine, da de kan se 
at vandet kommer for voldsomt. Hans arbejdskammerater går ind mod barakkerne, men han bliver 
på diget da han kan se og mærke at det her går ikke. Han bliver den eneste, der overlever på diget. 
Han graver sig ned i diget og bliver her kold og forfrossen til en båd evakuerer ham næste dag kl. 5 
om morgenen. Imens han sidder ude på diget ser han mange af sine kollegaer omkomme. Og ser 
barrakkerne, styrte sammen under vandmasserne. 

Da han er reddet i land og fået en nats søvn er han med ude at bjerge de mange omkomne. Han 
kunne ikke bare ligge der. 

Smukt og rørende er det at se, hvor fælles ulykke gør mennesker hjælpsomme. Klde: G.S. 
”Vestslesvigs Tidende”. September 1923.  

 

Hvad kostede denne ødelæggelse af diget? 

Det kostede 200.000 som blev erstattet af staten p.g.a. det store menneske tab. Citat: Hans Beier, f. 
1899, søn af Truels Beier, der var med i den første digebestyrelse ved Rejsbydiget. Fortalte 
ovenstående i 1983. fra bogen ”Og havet kom”  af H.E. Sørensen s. 26 

Efter stormfloden blev nye bygninger opført på et mere sikkert sted på bakken ved Hviding kirke. 
Kilde: Hans Peter Thielsen, Skærbæk (1899 - 1984) havde arbejdet ved Rejsby diget. CV: 
Tjenestekarl ved landbruget, grænsegendarmeriet, arbejder i tørvemosen og dige arbejder.  Blev i 
1940 – 49 formand for Arbejdsmændenes Fagforening i Skærbæk. Og havet kom af H. E. Sørensen. 
S. 64 

Mindesten: 

To måneder efter stormen afsløredes ved Rejsby sluse en mindesten med indskriften: 

”Ved stormfloden den 30. august 1923 druknede 19 mand, som arbejdede ved digets bygning.” 

….en tak til dem, der døde for at skabe bedre vilkår og tryghed for mennesker der, hvor hav og 
storm før drev deres spil.” Uddrag af Grev Schack´s tale ved afsløringen af mindestenen. 

Kilde: ”Og havet kom” af H. E. Sørensen. S. 85 

Hvorfor hedder Rejsbydiget også ”Kong Christian X´s dige”? 

Efter stormfloden blev diget bygget færdigt, og digebestyrelsen med gårdejer Truels Stauning 
Jensen i Rejsby som formand og min far Truels Beier, Brøns, som kasserer, havde indhentet 
kongens tilladelse til at navngive diget som ”Kong Christian X´s dige”.  
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Citat: Hans Beier, f. 1899, søn af Truels Beier, der var med i den første digebestyrelse ved 
Rejsbydiget. Fortalte ovenstående i 1983. fra bogen ”Og havet kom” af H.E. Sørensen s. 29. 

Digebestyrelsens formand, Gårdejer Stauning Jensen ved Kongens besøg på Rejsby diget d. 25 maj 
1927: 

…….til minde om kongebesøget i dag beder jeg på digebestyrelsens vegne om Deres Majestæts 
nådige tilladelse til for fremtiden at måtte kalde dette dige for Kong Christian den Tiendes Dige og 
den ny indviede kog for Kong Christian den Tiendes Kog”. Kongen takkede for modtagelsen og gav 
tilladelse til digets nye navn. Kilde: ”Og havet kom” af H. E. Sørensen. S. 87 

Hvad fik de i løn? 

Akkord lønnet: 

De af os, der arbejdede med at ligge græstørv på diget, fik fire øre pr. kvadratmeter. Vi kunne holde 
en indtægt på 100 kr. ugentligt, når kost og logi til 24 kr. var betalt. Men det var dengang en ret 
acceptabel løn. Kilde: Svend Fredslund, Rødding fra: Og havet kom af H. E. Sørensen.s. 50 

Timelønnet: 

”Jeg arbejdede oppe nordpå, nær Høgsbro”. I alt var omkring 300 mand i sving. Vi arbejdede i tre 
hold langs diget. Arbejdet var hårdt, men det var også ret godt betalt efter den tids forhold. Vi fik 92 
øre i timen, og det gav en lille ugeløn på en lille halvtredskroneseddel. Kilde: Hans Peter Thielsen, 
Skærbæk (1899 - 1984) havde arbejdet ved Rejsby diget. CV: Tjenestekarl ved landbruget, 
grænsegendarmeriet, arbejder i tørvemosen og dige arbejder. Og havet kom af H. E. Sørensen. S. 64 

 

Organisering: 

Vi skulle være medlem af Arbejdsmændenes Fagforening og afdelingen i Ribe holdt nøje kontrol 
med arbejdspladsen, lønnen osv. – og godt det samme. Havde den ikke været der, ville det have 
været helt ad Pommern til derude. Kilde: Hans Peter Thielsen, Skærbæk (1899 - 1984) havde 
arbejdet ved Rejsby diget. CV: Tjenestekarl ved landbruget, grænsegendarmeriet, arbejder i 
tørvemosen og dige arbejder. Og havet kom af H. E. Sørensen. S. 64 

Fra 1923 til i dag: 

Diget blev gældfrit i 1975. I årene 1923 – 1975 gik alt stille og roligt vinterstorme kunne rive større 
eller mindre huller i digets beklædning, men det blev lige så hurtigt repareret igen. 

I sidste halvdel af 1960erne bliver der etableret katastrofe veje mellem det ”Stormflodssikre” land = 
over + 5 meter – og diget. Katastrofevejene kan bære tunge maskiner, der hurtigt kan føres frem i 
en evt. katastrofesituation. Fra Vester Vedsted fløj dige til Søndernæs findes 11 sådanne katastrofe 
veje. Kilde: ”Og havet kom” af H. E. Sørensen. S. 90 
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I 1976 d. 3. januar og d. 20. januar kom, der to store stormfloder, som betød alvorlige skader på 
diget. Digerne gøres nu mindre stejle med en hældning på 1:3 imod tidligere 1:1,5.Nye bærmeveje 
måtte laves og fyldgraven flyttes indefter. Bærmevejen asfalteres i hele sin længde godt 13 km. 
Kilde: ”Og havet kom” af H. E. Sørensen. S. 90 

I 1981 stod vandet 4,97 meter over dansk normalt nul. Det betød svære skader, der løb op i syv 
millioner 

Betaling: 

Staten: 50 % 

Amterne: 2/3 af resten 

Kommunerne og digelaget: den sidste sjette del. 

 

 


