
En af de reddede, den 74-årige
Thyra Andersen, der boede

stueetagen

Trods alt skal
vi være glade
Formanden for KFUK, fru

Anna Ørnsholt  Jensen, siger
after branden til Horsens Fol-
keblad:

— VI skal trods alt være
glade for, at det ikke gik
langt værre. Tænk, hvis der
havde været nogen hjemme pa
alle 10 værelser, og at de alle
havde lagt sig til at sove. Det
kunne have betydet katastro-
fale følger med tab af men-
neskeliv.

Med hensyn til det rent
økonomiske kan jeg sige, at vi

har forsikret, men om vi kan
få fuld dækning for de store
skader er jeg ikke i  stand til
at sige på nuværende tids-
punkt.

Efter de dramatiske minutter
blev fire af kvinderne bragt til
kommunehospitalet, hvorfra de to
senere kunne udskrives after at
være blevet behandlet for brandsår .
De tilskadekomne er: Den 17-årige
ekspeditrice Jytte Jespersen  og den
21-årige praktikant Anni Larsen,
der begge har pådraget  sig 2. grads
forbrændinger i ansigt og på hæn-
der, men som efter

omstændighedernehar det godt. De udskrevne
er den 19-årige damefrisør  Inge
Snedker og den jævnaldrende eks-
peditrice Sonja Sørensen.

Foruden de femn unge kvinder op-
holdt der sig på 1. sal fem besty-
relsesmedlemmer fra KFUK, bl. a.
formanden, Anna Ørnsholt  Jensen.
Kvinderne sad og drak kaffe efter
et bestyrelsesmøde , da de blev alar-
meret af tililende. På nær en, der
blev hjulpet ned ad stigen, kunne
disse kvinder selv bringe sig isik-
kerhed, da ilden endnu ikke havde
fået fat i denne del af bygningen.

I stueetagen måtte den 74-arige
massøse, Thyra Andersen, bringes
i sikkerhed, da der var stor risiko
for, at ilden skulle brede sig til
hendes lejlighed. Den gamle dame
nægtede at forlade stedet, for hun
havde sikkerhed for, at hendes
halvlamme hund var i live og kun-
ne bringes ud af den

brandhærgedeejendom.

Naboer reddede
nødstedte  i sikkerhed

Efter at have ulmet en tid tog
ilden for alvor fat ved 21,30-tiden.
Den udbrød 1 spejderlokalet i stue-
etagen, gennembrød døren og bred-
te sig med eksplosinosagtig fart til
trappegangen, der virkede som ild-
sluse. Derved løb den forbi 1. salen,
men fik til gengæld kraftigt fat i
korridoren på kvisten med

værelserne , hvor de fem kvinder opholdt
sig.

Den 17-arige skoleelev Hen-
rik Johansen, der bor I nabo-
ejendommen Allégade 17, hav-
de observeret røg  og flammer
og fik i hast fat i en stige fra
en nabo. Ved hjælp af denne
lykkedes det at redde tre af
kvinderne fra kvistværelserne
ned pa gaden, medens Henrik
Johansens forældre ,

ejendomsmæglerErnst Johansen og
hustru, hjalp en anden ungpige

I sikkerhed, Met deres altan lig-
ger tæt ved et af de brænden-
de kvistværelser i

KFUM-bygningen.— Andrenaboer gik
straks I gang mod at hjælpe
de nødstedte.

Denne førstehjælp menes at have
været af overordentlig stor betyd-
ning, da de stærkt chokerede kvin-
der, hvoraf nogle kun var

nødtørftigpåklædt, var grebet af panik,
samtidig med, at ild og røg

trængtefrem mod deres hybler. Kort ef-
ter, at de var reddet ned fra den
brændende bygning, slog store
flammer ud fra værelserne .

Der var spejdermøde
Horsens brandvæsen mødte med

fire slukningskøretøjer , 30 mand og
fire røgdykkere . Den samlede styr-
ke gik straks 1 gang med at be-
kæmpe ilden, efter at man havde
sikret sig, at der ikke opholdt sig
flere personer i ejendommen. Efter
en times indsats var ilden slukket,
og der har i nat været fire mand
på brandvagt for at kontrollere evt.

en halv snes  værelser  samt spejder-
lokalet 1 underste etage er totalt
udbrændt. Kontorer, mødelokaler ,
pensionat og køkken på 1. sal er
hovedsagelig skadet af røg og vand.
Det samme gælder et sejlmager-
værksted 1 underste etage. Skader-
nes omfang 1 kroner er endnu ikke
klarlagt, men det vil koste adskil-
lige tusinde kroner at få ejendom-
men intakt igen, ligesom der er
ødelagt  inventar  og personlige ejen-
dele for store beløb .

Kriminalpolitiet har med sikker-
hed fastslået, at ilden er opstået
spejderlokalet, der en times tid for-
inden var blevet benyttet af en del
pigespejdere. Politiet skal nu med
bistand af sine tekniske eksperter
forsøge at finde frem til den egent-
lige brandårsag.

Der findes 11 værelser I KFUK-
bygningen, men kun de 10 er be-
boede for tiden. Der mødte  flere af
de logerende et frygteligt syn, da
de intetanende kom tilbage til de-
res værelser sidst på aftenen.
Røgsværtede vinduer og knuste ruder
fortalte, at deres logi var lagt
aske, men alle var lykkelige for,
at branden trods alt ikke fik al-
vorligere følger

De hjemløse kvinder blev på
KFUK's foranledning indlogeret på
hotel eller skaffede sig på anden
via logi for natten. — I dag akal
KFUK's bestyrelse se nærmere på
skaderne og finde frem til en ord-
ning, der midlertidigt kan løse de
problemer, der er opstået efter
af-tenens  storbrand.

Flammer, røg og sirenehyl sam-
lede I lobet af få minutter et stort
antal mennesker ved brandstedet.
Ordenspolitiet rykkede ud for at di-
rigere trafikken på den stærkt be-
færdede Allégade, hvor også man-
ge bilister hurtigt samlede sig for
at se ildebrand. BJe-,

nye udbrud. Meterhøje  flammer slikkede ud af kvistværelserne kort efter, at de
KFUK-bygningens tagetage med logerende var blevet bragt sikkerhed
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