SIRENER OG CHOK
9. juli 2014 genlyder Jyllinge af sirener.
Røg og flammer står op af Jyllingehallen.
Vi genskaber de dramatiske timer og dage.
Ord: Simon Ankjærgaard Billeder: Simon Ankjærgaard

R

undt omkring i Jyllinge er familier i gang med at tilberede maden. Vejret denne onsdag 9. juli
2014 er perfekt til grill – i hvert
fald til at spise ude. Pludselig lyder der
den velkendte hylende og insisterende
sirene fra et udrykningskøretøj. Og én
til. Og én til. Lydstyrken stiger til en ren
kakofoni skabt af brandbiler, ambulancer og politibiler. Få øjeblikke tidligere
– kl. 17.43 – har forbipasserende og naboer opdaget, at røg væltede op af taget
på Jyllingehallen.
Da de første brandfolk og politifolk
kommer til stedet står det klart, at
der er tale om en storbrand. Der bliver tilkaldt forstærkning fra ikke bare
Roskilde, men også Frederikssund og
Vallensbæk – og fra Beredskabskorpset,
hvis orange køretøjer også begynder
at præge bybilledet. Vejene rundt om
hallen er på kort tid – en halv time cirka – spækket med udrykningskøretøjer.
Husmure oplyses rytmisk af blå blink.
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Nysgerrige strømmer til – der er
ikke noget, der trækker som blå blink
og brand – så politiet må som en af de
allerførste opgaver sikre brandfolkene arbejdsro. Det sker ved at spærre et
større område omkring hallen af. Ængsteligt bliver der kigget på den tykke,
sorte røg, der har lagt sig som en tung
dyne over byen og som nu trækker ud
over fjorden. Dér, hvor røgen er tykkest,
er sigtbarheden meget ringe. Det river
i øjne, næse og svælg hos de, der står
midt i det. Derfor beslutter Beredskabsstyrelsen og politiet sig hurtigt for, at
lade de store sirener i byen hyle og
samtidig via radioen udsende en vigtig
og alvorlig beredskabsmeddelelse: Alle
borgere i Jyllinge bedes gå indenfor og
lukke alle døre og vinduer. Hver halve
time hyler de store sirener for at minde
om beredskabsmeddelelsen – først kl.
23 afblæses den.
Noget andet, der bekymrer brandfolk
og politi – og naboer, for den sags skyld
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– er de mange stråtækte huse, der ligger strøet rundt om hallen, særligt vest for ned mod fjorden. Under den store, sorte
”Det er jo sådan noget, der ikke må ske,”
røg buldrer flammerne nemlig voldsomt. Store gnister sprinLars
ger rundt som ustyrligt fyrværkeri. Og kl. 19.40 går det
galt.Lindskov
Stråtaget på en naboejendom begynder at ryge. Beboeren evakueres og køres til skadestuen til observation for røgforgiftning. Samtidig reagerer brandvæsnet hurtigt: En gravko, der
er blevet tilkaldt, flår taget og det meste af tagetagen på huset
ned og kører de ulmende rester over på den store parkeringsplads ved hallen – så langt væk fra de stråtækte naboer som
muligt. Som ved et mirakel rammes kun det ene hus.
HALVT NEDBRÆNDT
Resten af denne varme juli-dag arbejder brandvæsen og
beredskab intenst på at få bugt med den voldsomme brand.
Trods afspærring og varsel om at holde sig indenfor, strømmer nysgerrige stadig til området, men politiet sørger for
arbejdsro til slukningsarbejdet.
Ilden tæmmes i løbet af natten, og det meste af torsdagen
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går med at efterslukke og sikre, at gløder ikke får ilden til
at blusse op igen. I løbet af de næste par dage står det også
klart – ganske som der var blevet spekuleret i – at branden var
opstået på taget, som håndværkere havde været i gang med
at renovere. Gløder fra overophedet tagpap har antændt ilden,
der i den tørre julivarme hurtigt har bredt sig.
Bestyrelsen for Jyllingehallerne træder i al hast sammen
for at komme i gang med det fornødne arbejde, der i første
omgang består i at få sig et overblik over de voldsomme ildog røgskader.
”Det er jo sådan noget, der ikke må ske,” husker bestyrelsesformand Lars Lindskov, konservativt medlem af Roskilde
Byråd og bosiddende i Jyllinge, ”Vi var i første omgang i chok –
det tror jeg, hele Jyllinge var, men derefter var det vigtigt, at vi
fik et overblik og kom i gang med at besigtige skaderne”.
Da brandvæsnet erklærer området for sikkert, rykker bestyrelse og forsikringsselskab ind. Den store hal er totalt udbrændt, og resten af komplekset er svært røg- og sodskadet.
En måned senere konkluderes det, at svømmehallen ikke er
totalskadet, og derfor ikke skal rives ned. Det byggeri, der som
en anden Fugl Føniks skal vokse ud af asken, skal således
integreres med den eksisterende svømmehal og idrætshal,
der imidlertid må forblive lukket i en ikke nærmere defineret
periode, fordi røg- og sodskaderne er så voldsomme.
DEN RETTE LØSNING
Da der er kommet overblik over skaderne – og over, hvilke
dele af komplekset, der skal rives ned og ikke rives ned – begynder det lange, seje træk i bestyrelsen med at finde ud af,
hvordan genopbygningen skal finansieres og hvordan den nye
hal skal se ud.
”I den proces er der naturligvis mange ønsker fra alle de
interessenter, der har brugt hallen – og som skal bruge hallen
fremover,” fortæller Lars Lindskov.
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”Samtidig skulle vi have et overblik over forsikringspengene og over, hvordan vi så fik resten af
genopbygningen finansieret. Det var en lang og sej
proces – også fordi vi jo vidste, hvor meget hallen
betød for det lokale foreningsliv, og hvor meget,
den ville blive savnet i den periode, den er lukket.
Det var dog vigtigt, at vi havde is i maven og fik
truffet de rigtige beslutninger. Det kan ikke hastes
igennem, når man står med udfordringer af denne
type,” siger han.
Bestyrelsen engagerere sig med arkitektfirmaet
Cornelius + Vöge, der udarbejder en plan for genopbygningen af hallen, samt – på længere sigt – for
en omkalfatring af hele området omkring hallen.
Budgettet bliver på i alt 68 millioner kroner for
renoveringen af de eksisterende bygninger og genopbygningen af den udbrændte hal. Det er de første,
vigtige etaper i det, der senere skal blive et kulturelt
og sportsligt midtpunkt i byen. Pengene kommer
blandt andet via et lån fra Roskilde Kommune, lån
fra andre, samt 10 millioner kroner fra A. P. Møller
Fonden, der kan se de flotte perspektiver i den nye
hal, der af arkitekterne bliver udformet så det ligner
et fiskenet, for at forbinde det kulturelle med fjorden
– på en helt anden måde end, da det var den gråsorte røg, der gjorde det – den dag i juli 2014.
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