Brand i Hörbys centrum vållade skador för över 300.000 kr
Strax innan Hörby marknad den 1 juli 1961 inträffade en explosionsartad brand som
utbröt på lördagskväll i en äldre envånings affärsfastighet av trä i centrum av Hörby
varvid värden för över 300.000 kr gick till spillo. Vid 23.30 tiden hade brandkåren
läget under kontroll och höll sedan på med eftersläckning till 01- tiden på natten. Först
i går morse vid 07-tiden kunde man dra in den sista brandvakten. Tur var att det
rådde lugnt väder. Hade det blåst ostlig vind hade branden utan tvekan fått en
avsevärt större omfattning. Då brandplatsen låg vid riksväg nr 4 måste
genomgångstrafiken under några timmar dirigeras förbi på angränsande gator. Då det
var mitt i sommaren som flertalet bilar passerade
Det var kl. 20.50 som brandkåren i Hörby fick larm om att det hade brutit ut en eldsvåda i fastigheten
Storgatan 10. Det är en ca 100 år gammal en-våningsbyggnad tillhörande direktör Gösta Tornbo och den
samma inrymde Håbe damkonfektion samt Walldéns kläder. I Håbe Textil AB som var belägen i den
södra delen av byggnaden var man i färd med inventering. Ett av biträdena hade vid 20.50 tiden varit
uppe på vinden märkte då att det brann i mellanväggen till de två firmorna
Brandkåren larmades och kom snabbt till platsen. Branden spred sig dock redan från början med
explosionsartad hastighet i vindsutrymmena och den större delen av fastigheten var på en kort stund helt
övertänd. Brandmännen hade också ett besvärligt arbete med att komma åt elden då fastigheten hade
spåntak över vilket lagts tjärpapp och sedan eternitplattor. Först vid 23.30 tiden hade brandkåren med
kraftig vattenbegjutning lyckats få branden under kontroll. Sedan fick man hålla på med eftersläckning
till 01-tiden på natten. Först i går morse vid 7-tiden ansåg man faran helt över och kunde dra in
utposterande brandvakter. Hela fastigheten blev totalt utbränd och den övervägande delen av de två
firmornas lager och inventarier blev lågornas rov.
Håbe Textil AB hade inför den stundande stormarknaden i Hörby på torsdag tagit hem en hel del varor
som skulle sålts till marknaden. Man räknade med att man låg inne med ett lager för ca 100.000 125.000 kr därtill kommer värdet av inventarierna. Walldéns kläder varifrån man lyckades i mer eller
mindre skadat skick få ut en del varor hade sitt lager jämte inventarier försäkrade för omkring 170.000
kr.
Fastigheten som var mycket gammal var försäkrad för endast 45.000 kr det sammanlagda värdet av det
brunna torde alltså få uppskattas till över 300.000 kr. Rökutvecklingen var mycket kraftig detta gjorde
att folk i tusental lockades till brandplatsen. Riksväg nr 4 som går genom Hörby via Storgatan fick
stängas för genomgångstrafiken och leddes under några timmar in på angränsande gator.
En mycket stor tur i oturen var att det rådde vindstilla. Hade det blåst ostadig vind hade utan tvekan
branden fått en avsevärt större omfattning där såväl en ekonomibyggnad av trä bara sex - sju meter från
den brunna byggnaden. Bryggeriet Kämpens lokaler samt Hilding Johanssons Vulkverkstad och
Konsums lagerbyggnad med all säkerhet strukit med. Det var en hel del frivilliga som gjorde en mycket
god insats i räddningsarbetet och de är värda en ärlig eloge för sitt arbete.
Direktör Gösta Tornbo som är ägare till den brunna fastigheten har sedan flera år tillbaka ritningar klara
för uppförande av en ny byggnad på den nedbrunna fastighetens tomt. Man får hoppas att de upprättade
planerna nu ska kunna realiseras.
Brandorsaken är ännu okänd och det blir statspolisen som kommer att handha utredningen om denna.
Vi har redan tidigare nämnt att byggnaden var mycket gammal. Herr A.W. Sjöberg omtalar på vår
förfrågan att den fanns där redan på 1850-talet att den då säkerligen funnits till under minst ett par
årtionden. Kännare av gamla Hörby som han är berättade han även att huset ursprungligen flyttats från
Linnemölla vid Sätaröd av en man vid namn Jeppsson. Vid vårt samtal med herr Sjöberg får vi också
veta att Ohlsson och Winquist en gång startade sin järnhandel i den fastigheten där det också under
tidernas lopp funnits såväl skrädderiaffär, hattaffär och bokhandel.
Källor
Mellersta Skåne den 3/7 1961.

