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Almsteds historie

Almsted 2. Gravgaard - orkanen 3. december 1999

Orkanen raserede slægtsgård. Skulle familien Grav Eriksen være i tvivl om, i hvilken retning
orkanen rasede fredag aften og nat, så kunne de blot se ud over markerne. Her lå ståltagpla
derne i en fin lang række. Slægtsgården »Gravgaard« fra 1848 hørte til blandt de hårdest
ramte landbrugsejendomme på Als. Stormen ikke blot rev ståltagpladerne af taget på to
længer. Den flyttede også rundt på bjælkekonstruktionerne og en stor del af murværket. Ved
18.30-tiden hørte vi et brag. Det var, som om en hvirvelvind løftede hele taget af, og en af stålt
agpladerne røg gennem køkkenvinduet, siger gårdejer Christian Grav Eriksen, der har drevet
gården i de sidste 35 år.- Vi turde ikke gå uden for en dør. Der var megen larm, og vi frygtede
at få noget i hovedet. Ja, vi har faktisk siddet oppe hele natten og ikke lukket et øje, siger Grav
Eriksen, mens man går rundt på gårdspladsen, hvor det flyder med tagplader og nedstyrtet
træ. Udover det knuste køkkenvindue har stuehuset også en del andre skader blandt andet på
taget. Til alt held for Grav Eriksen har stormens hærgen ikke berørt den del af længen, hvor
han har kreaturer og svin. Det eneste dyrene har mærket til uvejret var, at de ikke blev fodret
fredag aften. Grav Eriksen ønskede ikke at risikere liv og lemmer ved at gå over gårdspladsen.
Da dyrene lørdag morgen var blevet fordret, blev der tid til at studere skadernes omfang. Og
de var store, men heldigvis var gården stormskadeforsikret. Forsikringsselskabet blev kontak
tet, men havde først tid til at taksere skaden mandag. Det der bekymrede Grav Eriksen mest
lørdag, var hvornår Falck havde tid til at komme og lægge presenninger over kornloftet.
Damm Artikel i JydskeVestkysten 05.12.1999.
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