En lang våd nat
Horsens kommune i otte timer lang kamp mod vandmasserne
liggende gader af efterhånden
som de blev oversvømmet.
Senere pressede vandmasserne også dækslerne af
kloakkerne i området, så de
udgjorde skjulte ”dødsfælder"
for fodgngere og bilister.
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Det blev en tang, kohl
og våd nat for CF'ere,

Trafikken blev ekstra risika-

bel, fordi frosten mange steder forvandlede vandet til
grødis, der var som brun sbe
at køre i. Men hverken faren,
vandet, afsprringerne eller
de utallige advarsler i Radio
Horsens kunne holde horsensianerne borte fra denne begivenhed. Folk valfartede til det
oversvømmede område, hvor
trafikken denne mørke og kolde søndag aften mindede om
midtbyen i myldretiden.

brandmænd, politifolk
og beboerne i havneområdet og de lavtliggende gader i
nærheden.
Meldinger om den hastigt
stigende vandstand blev fulgt
med bekymring, mens der
blev arbejdet på højtryk for at
barrikadere doe og
kloakdæksler med sandskke,
pumpe oversvømmede kældre
tomme for vand og forhindre
vandet i at trnge ind i elskabe og kortslutte dem.
Vandstanden toppede ved
22-tiden, hvor den var 165 cm
over normalen. Mange kældre
stod under vand, og adskillige
virksomheder i havneområdet
har fået store vandskader.
Endnu er omfanget af skaderne efter oversvømmelserne ikke gjort op. Forst omkring kl.
02.30 i morges var mandskabet fra brandvsenet, Civilforsvaret og kommunens tekniske forvaltning færdige med
nattens arbejde og i morges
gik nye folk i gang med oprydningen efter
oversvømmelser-ne.

var i arbejde

Dette område var ramt af
oversvømmelserne. (Kort:
Jens Julius)

Advarsel lørdag
Allerede natten til lørdag
blev der slået stormflodsalarm. En del af havneområdet
stod under vand nogle timer,
men derefter begyndte vandet
igen at falde, uden at der var
sket de helt store
ødelæggel-ser.
Søndag aften fik et sammenfald af nordøstlig kuling
og tidevand igen vandet til at
stige, og kl. 18.15 slog havnemester Jørgen M. Olsen igen
alarm. Aftenen igennem steg
vandet med ca. 20 cm i timen,
og der var frygt for, at det
først ville stoppe ved midnat,
når højvandet kulminerede.
I henhold til den beredskabsplan, der blev ivrksat
for tre-fire år siden efter den
sidste store oversvømmelse,
koncentrerede politiet sig om
at advare beboerne i det
over-svømmelsestruede område via
højttalervogne. Også Radio
Horsens, der fik lov at låne
ekstra sendetid af Radio Godt
Nyt, sendte løbende advarsler, ligesom DR-TV sendte
meddelselse om
oversvøm-melserne i Horsens i tv-avisen.
Kl. 20.30 var vandstanden
oppe på 146 over normalen.
Mens blæsten og tidevandet
pressede vandet ind i bunden
af Horsens fjord og fik vandet
til at oversvømme området
ved lystbådehavnen og fylde
havnebassinet til randen, gik
poltiet i gang med at sp ærre
havneområdet og de omkring

Maria var en tur nede ved
det oversvømmede
havneområde med sin farfar Ove
Lund. Her kigger de på de
små vandsøjler, der viser,
at vandet ikke bare flød
ind over land, men også
blev presset op gennem
kloakkerne, så dækslerne
mange steder blev presset
af

Mens politiet havde travlt
med at få den generende trafik dirigeret vk og forhindre
bilister i at lore ud, hvor de
ikke kunne bunde, fortsatte
vandet med at stige.
Vandstandsmåleren passerede Id. 20.59 de 152 cm, og
virksomheder i havneområdet
begyndte at bede beredskabsforvaltningen om pumpehj ælp og sandsække, mens enkelte selv gik i gang med hammer, søm og brædder for at
barrikadere dørene i et forsøg
på at holde vandet ude. På
Horsens kommunes materielplads blev der arbejdet på
høj-tryk med at fylde sandskke,
som derefter blev kørt ud til
ejendomme og virksomheder,
hvor der blev bygget sandspærringer som v ærn mod
vandmasserne. Også på kloakdækslerne blev der lagt
sandsække for at holde dem på
plads.
Beredskabsforvaltningen
havde alt disponibelt mandskab og alle køretøjer i arbejde. Også fra kommunens tekniske forvaltning var der indog i
kaldt mandskab til
aften- og nattetimerne var
omkring 100 mennesker sat
ind i kampen mod vandet.
Kl. 22.15 toppede vandstanden ved 165 cm, og kort tid
efter kom den første melding
om, at vandet var begyndt at
falde igen. Kl. 22.47 var vandstanden nede på 161 cm, og det
var, som om et fælles,
kæmpemæssigt lettelsens suk gik fra
mand til mand, fra hus til hus
over hele det oversvømmede
område og gav nye kræfter til
at fortstte arbejdet med at
lægge sandskke ud og pumpe vand vk i den kolde nat.
Indtil Id. 02.30 blev de ved,
og efter at vandet var sunket
så meget, at vejene igen var
farbare og afspærringerne
kunne pilles ned, gik kommunens vejfolk i gang med at salte og gruse de våde veje, der i
kulden hurtigt blev spejlglatte. Selve oprydningsarbejdet
efter oversvømmelserne fortstter i dag, og derefter skal
virksomhedsejere og beboere i
området i gang med at gore
skaderne op.

