
Stormfloden november 1872
Hent bøger PDF

Julius Schytte

Stormfloden november 1872 Julius Schytte Hent PDF Den 13. november 1872 ramte en stormflod store dele
af Danmark. Stormfloden var fremkaldt af en voldsom og langvarig storm fra nordøst der pressede store
vandmængder fra Østersøen mod de danske kyster. Bogen skildrer de omfattende ødelæggelser som

stormfloden forårsagede på bl.a. det sydlige Sjælland, Møn, Lolland, Falster, Fyn, Langeland og andre
sydfynske øer.

Forfatteren til 'Stormfloden november 1872' foretog i tiden umiddelbart efter stormfloden en række
vandringer i de ramte områder for ved selvsyn at konstatere omfanget af de skader som stormfloden havde
forårsaget. "Overalt ser man omstyrtede træer, sønderrevne hegn, ruiner af bygninger, rester af indbo og
husgeråd, hø, halm osv. ligge spredt over markerne i en broget forvirring. Det er vel vanskeligt at afgøre,
hvilken skadelig indflydelse det salte vand vil have på jordens kommende afgrøder; men den vil vist blive
meget stor. Store strækninger er også tildækkede med et stort lag fra havet opkastet sand, som har gjort disse

jorder til en ørken."
"På hele min vandring fandt jeg markerne og engene fyldt med tang og dynd, hvert øjeblik så jeg ruinerne af
et hus og på flere steder blot grunden, omgivet af resterne af husets tag, tømmer og sten. Livsløst og trist alle

steder."
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