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Af Elisabeth Krogh

STENSEBY
– Det gik sindssygt stærkt, det var fuld-
stændig surrealistisk. Det var som om, 
en dæmning var sprunget og der var gi-
gantiske mængder vand...

Minkavler Tom Wridt og hans kone 
Susanne Wridt kan næsten ikke finde 
ord for, hvor voldsomt det var, da deres 
bolig og virksomhed, minkfarmen ved 
Stenseby, blev oversvømmet ved det 
voldsomme regnskyl den 13. september.

– Vi havde en halv meter vand om-
kring huset. Det chokerende var den fart, 
vandet kom med. Inde i huset havde vi 
3-4 cm og holdt det kun nede, fordi vi åb-
nede et vindue og stod hele natten og 
lænsede vand ud af vinduet med en 
spand og en balje. Heldigvis var vores 
datter og svigersøn hjemme, så de kunne 
hjælpe.

I minkhallerne stod vandet 75 cm 
højt, lige under burene. Begge gavlporte 
blev trykket ud af vandet.

Også andre af de fremmødte Stense-
by-borgere beskrev vandet og mudderet 
fra markerne som en rivende flod.

– Den aften var Mejeribakken en stor 
flod. Både Mejeribakken og Mejerigaden 
ledte masser af vand til Vangsbovej, som 
igen ledte vand ned til Stensebyvej, hvor 
minkfarmen ligger, fortæller Kenneth 
Stryhn, formand for Stenseby og Om-

egns Beboerforening.
Andre fortæller, at man ikke kunne se 

Vangsbovej og Stensebyvejen for vand.
De berørte områder er hovedsageligt 

Mejeribakken, Mejerigaden, Freden-
lundsvej, Vangsbovej og Stensebyvejen –  
nogle i større grad end andre, og ikke lige 
meget på hver strækning.

Også bil- og campingforretningen i 
Stenseby blev som tidligere beskrevet 
her i avisen voldsomt ramt af oversvøm-
melserne.

– Det tog en uge bare at få ryddet så 
meget op, at vi kunne komme i gang med 
at arbejde igen, fortalte indehaver Pre-
ben Jensen, der viste billeder af de vold-
somme vandmængder og de skader, de 

forårsagede.
I Stenseby gl. brugs kom vandet med 

så voldsom kraft, at to kældervinduer 
blev blæst ind og flere andre beboere 
kunne berette om tilsvarende voldsom-
me oplevelser.

– Jeg har aldrig set så meget vand. Der 
var mudder overalt. Vandet kom i sådan 
en hastighed, at det var som en flod, der 
kom væltende, fortalte Dorthe Fink, der 
bor på Fredenlundsvej.

Tom Wridt frygter, at hvis der ikke 
sker noget, så er der risiko for, at hans 
minkhaller kollapser ved fremtidige 
voldsomme regnskyl, hvis vandet igen 
skyller ned over markerne og ind på far-
men.

Det var som en flod

Et gadekær kan være løsningen

Ferie afløser
Lokalredaktør Elisabeth Krogh er på 
efterårsferie i uge 42.

Redaktionen passes af Peter Tiemroth, 
Holkadalen 1, 3760 Gudhjem, hvortil der vil 
være automatisk omstilling af telefon og 
mails til redaktionen. 

Desuden kan vikaren kontaktes på tlf. 
56485457 eller pt@bornholmstidende.dk

Børn løb 1.000 km
På Skolernes Motionsdag blev der gået til den 
på skolen i Svaneke. Her blev der løbet over 
1.000 km, hvilket svarer til næsten 10 gange 
rundt om øen. Det var 138 glade og løbe-ivrige 
børn, der fik de mange km i benene.

Der blev løbet både med og mod hinanden, 
forstået således, at man klassevis samlede ki-
lometer ind. Her vandt 6. klassen med over 10 
km i snit. 

Alle børn løb, og havde en dag med masser 
af sol, grin og bevægelse, fortæller afdelings-
skoleleder Jesper Jørgensen.

Der var løberuter af 1 km, 3 km og 5 km. ek

Mormormad
Retter, som mormor kunne have lavet dem 
– stegt flæsk med persillesovs eller glaceret 
skinke med grønlangkål – kan nu fra torsdag 
16. oktober indtages på Restaurant Bendixen-
MAD i Nexø.

Nexøs nordiske brasserie starter en ny tra-
dition, som er døbt Traditionel Torsdag. Her 
står menuen på en traditionel dansk ret, som 
gæsterne kan spise så meget af de lyster, for-
tæller restauranten.

BendixenMAD holder desuden åbent hele 
vinteren.

– Vi tror på, at bornholmerne har lyst til at 
gå ud og hygge sig. Derfor har vi lavet vores tra-
ditionelle torsdag. Det skal jo være hyggeligt, 
siger Rebecca Marx fra BendixenMAD. ek

Musikeventyr for børn
Musikken sætter gang i et fantasifuldt 
musikeventyr, hvor alt kan ske, når der 
torsdag i efterårsferien er koncert for børn i 
Nexø.

Hvor flyver drillefuglene hen med 
prinsessen? Sprutter dragen med ild, vand 
eller røde pølser? Børnene kan bidrage med 
ideer og forslag under koncerten og bliver 
medskabere af handlingen med afsæt i de 
fantasibilleder, musikken skaber. 

Koncerten foregår torsdag 16. oktober 
klokken 13.00 i  Nexø Frikirke/Skibet, 
Købmagergade 27 c i Nexø  og man kan købe 
billetter enten i døren eller i forsalg i 
Kulturbutikken i Rønne eller på www.
musikhuzet.dk  ek

Musikeventyret spilles af Musik, Eventyr og Uno-
der, jazzmusikere, der i samarbejde med skue-
spilleren Marianne Frost formidler jazzmusik og 
fortællinger for de 5-10-årige. Pressefoto
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Flere af de fremmødte pegede på, at der i 
årenes løb er blevet tildækket grøfter og 
at det måtte være kommunens opgave at 
få disse genåbnet. På en rundvisning ef-
ter mødet kom dog også andre forslag, og 
Kenneth Stryhn, formand for Stenseby 
beboerforening, er godt tilfreds med 
mødet, selv om den kommunale repræ-
sentant ikke havde en pose penge med.

– Mødet oversteg mine forventninger, 
med god solid mødedeltagelse, også af 
dem, som måske ikke var lige så hårdt 
ramt som andre. Det viser bare, at bebo-
erne i Stenseby og omegn står sammen 
om at finde en løsning, så situationen 

ikke gentager sig. Vi fik dannet en ar-
bejdsgruppe, hvor beboerne er bredt re-
præsenteret af både alder og køn, siger 
Kenneth Stryhn, formand for Stenseby 
og Omegns Beboerforening.

Han roste repræsentanten fra Teknik 
og Miljø for at være lydhør og ærlig og at 
stille modigt op. 

– Arbejdsgruppen skal nu sammen 
med repræsentanter fra forskellige om-
råder af Teknik og Miljø mødes for at se, 
om vi kan finde en fællesnævner for, 
hvordan vi kan løse situationen, når vi 
får nedbør i de mængder. Beboerfor-
eningen har ikke de penge, der skal til, 
men vi kan investere med vores fritid. Vi 
har hænderne skruet rigtigt på og er ikke 

bange for at bruge nogle arbejdsweeken-
der, hvis det er dét, der skal til. En løs-
ning er vi bare nødt til at finde, fastslår 
Kenneth Stryhn.

Forskellige forsinkelsesbassiner, som 
f.eks. et gadekær kunne måske være en 
af løsningerne. Et gadekær, hvis primæ-
re funktion er at forsinke regnvandet i at 
ledes ud, men lidt efter lidt. 

– Samtidig ville det forskønne Stense-
by med lidt grønne arealer og være et na-
turligt pitstop for de utallige cykelturi-
ster, der cykler gennem vores by. 

– Gadekæret kunne blive en social  
oase, som ville medvirke til at styrke 
sammenholdet endnu mere, siger for-
manden.

Hegnet omkring Tom og Susanne Wridts minkfarm. Det mørke felt på hegnet, viser hvor højt vandet havde været oppe, da det var værst. 
Privat foto

Tom og Susanne Wridt kæmpede natten igennem den 13. september mod vandmasserne. 
Eget foto.


