
Adskillige af byens gader blev forvandlet til rivende strømme. Her ses et par biter pa Vitus Beringsplads.

Skybruddet
Uvejret koncentreret omkring Horsens

Store dele af Horsens var
gar oversvømmet. Byen ople-
vede sit hidtil værste og tillige
mest langvarige skybrud. Klo-
aknettet kunne slet ikke tage
de store vandmasser, da sky-
bruddet satte hid over middag.
Regnvandet fossede op fra klo-
aker og afløb i ejendomme i de
lavereliggende kvarterer, så et
ukendt antal kieldre sattes un-
der vand. Forst hen pa efter-
middagen stilnede regnen af.
Mange steder stod vandet så
højt, at biler gik i stå, og tra-
fikken lammedes.

Uvejret var koncentreret omkring
Horsens. Nabobyerne mod syd fik
ikke regn af betydning. Horsens Fol-
keblad talte umiddelbart efter uvej-
rets kulmination med vagthavende
meteorolog pa Meteorologisk Institut.

- Vi har netop Met meddelelse omj
et kraftigt regn- og tordenvejr over

Østjylland, sagde han. Det er et lo-
kalt uvejrscentrum, der bevger sig
langsomt nordpå. KL 13 kunne der
hares torden i Ålborgområdet.

Vrede beboere
ville haveborgmesterbesøg

Værst ramt i Horsens er beboerne
pa Enghavevej og Midtervejen i
Bækkelund-kvarteret. For anden dag
træk matte beboerne se Torsted
bæk gå over sine bredder og
for-svarsløse iagttage store vandmasser
og slam trnge frem overalt. En
overgang stod det mudrede vand i
en højde af 60 cm pa Enghavevej. I
kældrene fled frysebokse, vaskema-
skiner og alt løsøre rundt.

De skaderamte er meget forbitre-
de. De holder kommunen ansvarlig
for ødelæggelserne, specielt i anden
omgang. De begrunder det med, at
kommunens tekniske forvaltning
ikke trods krav fra beboerside villa
fjerne en rist pa det rørlagte stykke
af Torsted	 far den føres ind i
Dagnæs Ligeledes anker be-
boerne over den made, hvorpå der
blev ydet dem assistance,

Harmen over forholdene foranledi-
gede en repræsentant fra beboerne
til at ringe til borgmester Ove Jen-
sen. Man ville have borgmesteren ud
til de oversvømmede gader og fore-
holde ham tingenes tilstand. Det
lykkedes imidlertid ikke beboerne
telefonisk at komme i kontakt med
borgmesteren, og derfor matte man

nøjes med at aflevere „invitationen".
Af den øvrige del af Horsens var

det især Vitus Beringsplads, Gl.
Jernbanegade, kvarteret omkring
havnen og de skrånende gader fra
Sundvej ned mod havnen og Niels
Gyldingsgade-Strandpromenaden, der
blev ramt af skybruddet med følger
som af en regulær oversvemmelse.

Horsens Brandvæsen, Civilforsva-
ret og Falck-Zonen arbejdede med
alle reserver 1 brug - en overgang
matte brandvæsenet meddele om 12
timers ventetid på opsugning af
vand fra kældre. Netop fordi sky-
bruddet var så isoleret et fænomen
kunne Falck-Zonen i Horsens lane
materiale fra stationerne i Vejle,
Brædstrup og Hornsyld.

PA grund af de mange skadean-
meldelser og anmodninger om assi-

stance matte Falck-Zonen se bort
fra kø-kulturens uskrevne realer.
Lederne af redningskorpsets

undsætningsarbejde matte simpelthen prio-
ritere anmeldelserne. De opdeltes i
to kategorier. Hvor der stod virkeli-
ge pa spit blev der primært
sat ind dvs. fabrikker, butikker, lag-
re og beboelser. Almindelige

kældertømninger matte derfor yenta indtil
der var „ryddet op".

Hvor hårdt presset hjælpearbejdet
var viser en udtalelse ar brandvæse-
nets og CFs leder. Steffen Christen-

-Sen. Etter - hens opfattelse ,ville alt
ere endt i kaos og

undsætningsarbejdet vane ,brændt sammen" hvis
skybruddet var vendt tilbage hen pa
eftermiddagen med samme styrke

som middagens.
Vi henviser til billedreportagen

side 10.
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