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†ANFLOD KIRKE
HØJER LANDSOGN
TØNDER-HØJER-LØ HERREDER
Sognet nævnes 12331, og kirken var ansat til en cathedraticumafgift på 5 sk. engl.
Senere i middelalderen var kirke og sogn udsat for i det mindste to store stormfloder,
idet tilføjelsen »submersa« i Ribe Oldemoders kirkeliste formentlig skal sættes i forbin
delse med den bekendte stormflod 16. jan. 1362; kirken må dog have overlevet denne,
da Iver Petersen Rosenkrantz af den holstenske greve fik overladt kirken, som stod
alene tilbage efter oversvømmelsen 1. nov. 1436, ved hvilken lejlighed sognet endeligt
forsvandt2.
Anflod er det eneste med sikkerhed kendte sogn som i løbet af middelalderen er for
svundet fra det nuværende danske Vestslesvig. De mange kirker og kapeller i marsk
egnene, som Johannes Meyer omtaler som forsvundne, må for størstedelens vedkom
mende betragtes som frit opfundne af denne, således som påvist af P. Lauridsen3.
Sagnet4 fortæller, at menigheden i Anflod efter »de grote Mandrenke« 1436 havde tænkt
at slutte sig til Emmerlev. Den læssede derfor sin altertavle og øvrige kostbarheder på
en vogn og kørte af sted; men da hestene kom til Højer, vilde de ikke længere. Dette tog
man for en Gudsdom og sluttede sig til Højer.

Kirken, hvorom stednavnet Vester Anflod er den eneste mindelse, har ligget
i et sogn, der omfattede et område sydøst for Højer sogn med lokaliteterne
Rudbøl, Poppenbøl og Gade. Ifølge en præsteindberetning fra 1754 (ved Petrus
Petræus) skal kirken have ligget »diesseits« Rudbøl, d.v.s. på den nordre side
af byen, og hermed stemmer den stedlige tradition, der angiver det sydligste
»varf« i Gade som kirketomt5.
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