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Flere steder er ved at 
være oversvømmet 
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SILKEBORG:  Hvis man går 
rundt og synes, at hverdagen 
er fyldt med gråvejr og vand-
pytter og regn i stride strøm-
me, så er det nødvendigvis 
ikke en begyndende efterårs-
depression, der kræver medi-
cinsk behandling og en tur til 
lægen.

Et kig ud i naturen og land-
skabet omkring Silkeborg ta-
ler nemlig sit eget, tydelige 
sprog. Det har regnet rigtigt 
meget i den seneste tid, og så 
meget, at det flere steder be-
gynder at ligne oversvømmel-
ser. 

På Danmarks Meteorologi-
ske Instituts hjemmeside kan 
man ligefrem få tal på, at det 
er okay at være i dårligt hu-
mør og bande over vejret. Om 
september kan man for ek-
sempel læse, at den var »våd 

og solfattig«. Hvis man ellers 
skulle have fortrængt det, var 
sommeren heller ikke noget 
at råbe hurra for. Den beskri-
ves som »den koldeste som-
mer siden 2000 - og vådere og 
solfattigere i forhold til hele 
perioden 2002-2010«.

Man kan dog også finde 
ting at glæde sig over. For ek-
sempel forudser meteorolo-
gerne, at november og de-
cember i år »trækker lidt til 
den lune side«. Med andre 
ord er der ikke noget for øje-
blikket, der tyder på en tidlig 
start på vinteren med frost og 
snevejr. 

Midtjyllands Avis tog i går 
ud i sjaskregnen. Hvor der i 
øvrigt faldt ikke mindre end 
13 mm regn på kun en time 
mellem klokken 17 og 18. Det 
fremgår af Silkeborgvejret.
dk. Her kan man i øvrigt også 
læse, at der på månedens før-
ste fire dage er faldet godt 24 
mm. Eller hvad der svarer til 
en fjerdedel af nedbørsmæng-
den for en normal oktober 
måned .. .     

Regnen 
falder 
tungt over 
Silkeborg 

Hvis de voldsomme regnbyger fortsætter med at 
falde over Silkeborg i dagevis, vil vandet snart nå 

hoveddøren på steder, som ligger tæt på åer og søer. 
Og så er det selvfølgelig rart at have en robåd eller 

kano klar.

Trækstien er flere steder ufremkommelig - medmindre, 
man er trukket i de lange gummistøvler - og det skulle 
ikke blive bedre i de kommende dage, hvor meteorolo-
gerne melder om mere regn.  

Som altid rammes Slotsholmen ved Silkeborg Langsø hårdt, når vandstanden stiger. 

Det er 
stadig 
muligt 
at gå 
tørskoet 
over 
broen på 
Slotshol-
men - i 
hvert
fald lidt 
endnu. 
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Langs Gudenåen og 
Silkeborg Langsø står 
flere bådebroer under 
vand

Ved Lyså i Lysbro 
står flere haver 
under vand - og som 
det fremgår af bil-
ledet, er havemøbler 
flere steder ved a 
»sejle op ad åen« 
efter den seneste 
tids megen regn.

Estrupsgade 12 · 8600 Silkeborg · Tlf. 8722 7272

Åbent hus
Ombygningen af det gamle ”Søholtkollegiet” er 

snart færdig. Afdelingen som består af henholdsvis 
2- og 3-rums boliger er klar til indflytning  

pr. 15. november 2012.

Der vil være fremvisning af flere af boligtyperne
Fredag den 5. oktober 2012 kl. 14.00 – 17.00

Henvendelse: Lindeparken 1D II. dør 2.

Alle interesserede er meget velkomne.


