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Seest katastrofen Helge Kjerside Hent PDF En brand i en container med
fyrværkeri udviklede sig fatalt, da den pludselig eksploderede og satte en

kædereaktion af eksplosioner i gang og dræbte en brandmand.

på få timer forvandledes et
boligkvarter til en ruinhob som ikke er set siden 2. verdenskrig.

Det udviklede sig hurtigt
fra tillid til mareridt og kaos for områdets beboere i det rolige villakvarter som

skrækslagne og forfærdede, i hast måtte flygte fra eksplosionerne, forfulgt af  ild og fragmenter fra de
voldsomme
eksplosioner.

 

En omfattende mandskabsstyrke
stod straks klar til at bistå med nedkæmpelsen af branden og hundredevis af

brandfolk og frivillige hjemmeværnsstyrker fra hele Danmark stillede op for at
bistå med oprydning og efterslukning.

 

Hvem havde egentlig skylden
for det der hændte, og som senere blev betegnet som et hændeligt uheld.

I bogen går forfatteren om
bag om udviklingen i området, hvor myndighederne tillod opbevaring af 300 tons
eksplosiver 25 meter fra nærmeste beboelse, i en bygningsmasse der tidligere

havde huset en trikotagefabrik.

 

De materielle skader var
omfattende, men de menneskelige omkostninger var langt større og kostede nogle

livsglæden.

 

Hvem bar skylden ?
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