Avisen havde den 29. august 1949 hele forsiden fyldt op af beskrivelse af
et meget voldsomt uvejr lørdagen før, den 27. Overskriften er dramatisk
nok:

Store Ødelæggelser ved Oversvømmelser og
Kæmpehagl. Huse i Kibæk truede med at styrte
sammen. – Utallige Ruder knust – skade på
Jernbanelinjen ved Kibæk. Dalgaskanalen brød gennem
sine Dæmninger ved Skarrild. Veje revet op af
Vandfloden, og stor Skade på Roe- og Kartoffelmarker.
Uvejret renskrift
Lørdag eftermiddag fra klokken ca. 16 til hen under Aften er et nyt,
voldsomt Tordenvejr gået hen over Egnen. Som det så ofte er Tilfældet,
var Uvejret værst over et ret afgrænset Område, og denne Gang gik det
værst ud over Kibæk og Skarrildegnen. Uvejret var mindre stærkt over
Arnborg, Fjelstervang, Studsgaard og Sdr. Felding. Disse nævnte Steder lå
i Udkanten af Uvejret, mens Kibæk og Skarrild lå i Centrum af dets rasen.
Det blev et så voldsomt Uvejr, som kun få har oplevet det. Man har i
Mands Minde ikke været ude for noget så slemt, fortæller man os.
Der faldt en så voldsom Haglmængde, som meget sjældent set. Det var
flere Steder formeligt Isklumper, der styrtede ned og ødelagde Ruder og
Roemarkernes Blade, mens Vandet blottede Kartoflerne, og Vandfloden
rev Vejene op og sprængte Kanaldæmningen ved Skarrild. I Kibæk

undermineredes Huse, så de truede med at styrte sammen. Vi henviser til
følgende Enkeltheder.
Store Ødelæggelser i det oversvømmede Kibæk.
Uvejret betegnes som man kun kender fra Beretningen fra fremmede
Steder. Det stod på i 3 Kvarter og anrettede store Ødelæggelser. Lynet
gjorde ingen Skade, men fantastiske Vandmasser styrtede ned, og Gader
hvis Beliggenhed betinger, at de skal modtage Vandet fra højere liggende
Partier, var rivende elve.
Særlig galt var det midt i Byen ved Baneoverskæringen. I den her
beliggende store Hjørneejendom med bl.a. Købmandsforretningen
tilhørende Købmand Ejnar Christensen, blev Kældrene fuldstændig fyldte
med Vand. Flere Skillerum trykkedes ind, og der var en Tid Fare for at
Gulvet i Købmandsforretningen og Lejligheden ovenover skulle brase
sammen, men man nåede at få det stivet af. Købmandens varelager samt
Ejendommens Lejeres Brændsel blev ødelagt.
Hos Slagter Vestergaard Jensen i Naboejendommen styrtede Vandet ogsså
ind og fyldte Kældrene. Udenfor var Gadenm en Flod med Vand i
Knæhøjde, og med så kolossal en Strøm, at voksne dårligt kunne vade
igennem.
Hos Dyrlæge Hagelskjær blev Kælderregionerne også fyldte med vand,
Brændslet kom med vandet ud af Kældervinduerne, som er i Niveau med
Jordoverfladen. Dyrlægens Apotek, der er i Kælderen, blev ødelagt.
Vogterhuset, som ligger ved Baneoverskæringen, ligger meget lavt i
forhold til gaden, så her strømmede Vandet ned , og snart stod det op til
Husets Vinduer. Til altheld står Huset tomt, idet Baneformand Aakjær for
et Par Dage siden flyttede ud. Omkring Huset og i Haven lå, da vandet
sank, meterhøje Driver af Is og Hagl, og her kunne for en Gangs Skgyld
konstateres, at det ikke er Overdrivelse, når man snakker om Hagl på
Størrelse med Dueæg.
I øvrigt stod Snesevis af Kældre i Kibæk under Vand, og Falck havde en
travl Nat med at pumpe. Hvor kolossale Vandmasserne var, så man bedst
ved den ellers beskedne Kibæk Å, der til daglig kun er en smal Bæk, men
som i lørdags i Løbet af en Time svulmede op til at fylde hele Engdragets
Bredde, nogle Steder 100 Meter.
En del Broer blev revet med af Strømmen, og alt, hvad der befandt sig i
Engen, som Vandet kunne tage, blev revet med. Kreaturerne blev dog
reddede.
Der var en Tid Fare for, at Mølledammen ved Kibæk Mølle skulle sprænge
Dæmningen, men ved ihærdigt Arbejde reddede man denne, ellers ville
Følgerne have været uoverskuelige. Man slog sluserne i Stykker for at lette

på Trykket og få Vandet ud i det naturlige Leje; herved slap Dammens
mange Fisk ud i Åen. Det er Karper, der for År tilbage blev sat ud i
Dammen, men som nu må finde sig til Rette i den ellers så lille Bæk, hvis
de ikke med Strømmen er nået ud i Skjern Å.
I Kibæk Mølle blev Kældrene også sat under Vand. Den materielle Skade i
Kibæk og Omegn er uberegnelig. Hundredevis af Vinduesruder blev slået i
Stykker af Isstumperne, Byens Tømrere og Snedkere satte Ruder i hele
Natten, da Folk jo var bange for, at der skulle komme mere Regn. I mange
Lejligheder var Gipslofterne ødelagte, da Tagene i mange Tilfælde også
blev slået i Stykker. Gader og Veje, som for tiden bliver asfalteret, tog også
stor Skade.
På det laveste Sted ved Broen over Kibæk Å, var Vejen oversvømmet med
ca. en Alen på en Strækning af omkring 100 Meter.
Haverne var som tromlede, Frugten blev slået af Træerne og under
Træerne lå Bladene så tykt som efter en Efterårsstorm. --Telefontrådene
Blev mange Steder slået ned, så Centralen havde stort Besvær med at
etablere Forbindelse med Omverdenen. Det elektriske Net var ubeskadiget,
og man lod Gadebelysningen brænde hele Natten af Hensyn til Folk, som
var nødt til at være oppe og arbejde med Udbedring af Skaderne, og for at
man kunne se de Huller, der var opstået i Veje og Fortove. Kommunen
sørgede i øvrigt for Afmærkning med Lygter på ufremkommelige Steder.
DA UVEJRET VAR FORBI
Det var en mærkelig Kontrastvirkning, der opstod, da Uvejret var forbi.
Det blev helt stille og lunt, men rundt omkring lå store Hagl og Isdynger,
og Jorden begyndte at dampe. Det var som om Naturen var træt efter en
voldsom Anstrengelse og nu ville hvile ud.
Som et Kuriosum kan anføres, at Barometret under hele Uvejret stod højt
og endda havde stigende Tendens.
Vandmængden kunne ingen Vandmåler registrere, men der gættes på en
Nedbørsmængde på 150 – 200 mm. --Herefter følger beskrivelser af skader på skinnelegemet øst for Kibæk, om
situationen i Fjelstervang og Sdr. Felding. Arnborg og Over Studsgård.
Desuden om to oversvømmede brunkulslejer. Derefter om forholdene i
Skarrild:
Dalgas-Kanalen ved Skarrild gennembrudt.
Uvejret ramte Skarrild og Omegn med al sit frygtelige Kraft, og det var
meget uhyggeligt at opholde sig på egnen under Uvejrets Rasen. I to Timer

midt på Eftermiddagen var det særligt slemt. Alle Vandløb svulmede som
Floder, og mens Tordenen buldrede, styrtede Regn og Hagl ned.
Rundt om i Gårde og Huse blev Vinduesruderne ødelagt i Vindsiden, og da
man ikke kunne skaffe nye Ruder hurtigt, og man mange Steder intet
havde at stoppe i Hullerne i Vinduesruderne, styrtede Isklumper og
Regnvand ind i Stuen til Folk.
Ved Møllen ved Skarrild By blev Mølledammen delvis ødelagt, og det gik
også ud over en Bro på Stedet. I Nærheden af Møllen blev Vejen revet op,
og der dannede sig et flere Kubikmeter stort Hul i Vejbanen. Rutebil- og
anden Trafik måtte køre ad Omveje. I Nærheden af Otto Jensens Ejendom
blev en Bro revet væk. Værst var det dog i Nærheden af Ole Søndergaards
Ejendom ved Skarrild. Her brød Daslgaskanalen gennem sine Dæmninger.
Mange Steder på Skarrildegnen er Vejene brudt op af Vandstrømmene. Der
vil blive store Reparationsudgifter.
Det meste af Kornet var heldigvis inde, men der anrettedes her på disse
Egne også store Skader på Kartoffel og Roemarkerne.
I en Stald hos Laurids Søndergaard, Skarrild, slog Lynet ned og bedøvede
Køerne, men ingen af dem dræbtes. Heldigvis antændte Lynene ingen
Steder, og ingen Mennesker kom noget til.
Skade på Kanalen for ca. 50,000 Kroner.
Først i dag har man et nogenlunde Overblik over Skaden på den lange
Daslgaskanal. Der er kun det ene Brud nedenfor Søndergaard, men det er
også meget stort, idet Dæmningen er borte på en Strækning af henved 100
Meter. Det anslås, at Skaderne vil koste 50,000 Kr at udbedre og dette
Beløb må udredes af Interessentskabet, der står for Kanalens Drift. Det vil
tage lang Tid at udbedre Skaden på denne vigtige Vandingskanal.
Der meddeles yderligere, at en Bro ved Døvling er stærkt beskadiget af
Vandmasserne, der faktisk har fjernet Broen fra dens Plads.
I går var der mange Hundrede Mennesker ude for at se på Ødelæggelserne,
både i Skarrild og i Kibæk. Man har ikke set noget lignende i mange,
mange År.
Avisen har ingen billeder fra situationen, men arkivet har et billede, som i
dets oprindelige form tydeligvis stammer fra sidst i 1940’erne. Det er
derfor nærliggende at antage, at det stammer fra hin voldsomme lørdag i
1949. Det viser Karstoft å med et vandspejl hævet med mindst et par meter
over daglig vande. Det er fra Nr. Grenevej 3, hvor det, der i dag er have
med en lille sø, er helt dækket ned under vandet.

Det var også sådan den 17. februar 2020:

